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6 AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY 

AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY  
1845  

Oh, thou world! 
Thou art indeed a melancholy jest.  

Byron 
Werner, Act II. sc. 1. 

Első ének 
Férfiat énekelek, ki sokat s nagy-messze rikoltott, 
Sőt tett is valamit (kártyára kivált); ki hogy az volt 
Aminek énekelem, tudniillik férfi, mutatja 
Hátramaradt nagy kostöke, karcsú makrapipája, 
Melynek szűk fenekén némán gyászolja halálát 
Már élveztelenűl maradott legutóbbi bagója.  
És mivel érdemlé, hogy hét tömör éneken által 
Emlékét az utókor előtt örökítsed, o Múzsa? 
Nemzeteket gyilkolt? vérben fürödött? vagy erővel 
Foglalt földeket el, mellyek nem voltak övéi? 
Vagy népszinmüvet írt, amelly a nemzeti színen 
Hasra bukott? vagy a tót újságot izélte Pozsonyban? 
Vagy mi világrázó fontos dolgot hoza létre, 
Amely hősi nevét unokáinak adja örökbe?  

Nem tett ílyeneket; nem hódított soha várost, 
Víg eposzát Pesten soha meg nem huszonötölték1 
Irni didascaliát2 még szépapja sem értett, 
Bukfencet sem hányt a pesti "theateren" és nem 
Nyalta le a krétát papucsodról, mennyei Fánni!3  
                                                      
1 Célzás a Kisfaludy-Társaság által kitűzött 25 arany jutalomra, melyet 1846-ban 

jelen munka nyert, nem sok dicsőséggel. Innen a kétértelmű játék. A. J. 
2 Valami Zerffy Gusztáv írogatott akkor e címen ferde aesthetikai dolgokat. A. J. 
3 Elszler Fanni, táncosnő. A. J. 
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A maradásnak volt ő kortesbajnoka: posvány 
Volt, folyamok szélén, mely nemcsak hogy maga nem folyt, 
Nem, hanem a folyamárt is gátlá gyors haladásban, 
És ez elég érdem, neve hogy felróva maradjon.  

Est vala; szép nyárest: beh kár hogy nem jöve költő, 
(Mert én, alkony után érkezvén, csak tapogattam) 
Bájaiból élvet szívandó. Balga rüpők nép 
Csak hétköznapinak nézé, sőt észre se vette. 
Én sem irom le, mikép csusszant le az ég karimáján 
A felséges nap, mivel ezt már annyi leírta 
(És a nemes lelkű nap tűrt valamennyi leírást), 
Hogy tengerbe vizet, megyegyűlésekbe tüzelni 
Szalmát hordana csak, ki megint e térre vetődnék. 
Annyit azonban egész bizonyossággal merek én is 
Mondani, mert Trattner naptára tanúm e dologban, 
Hogy hét órakor és ötven perckor nyugodott le 
A ragyogó vándor, s akkor tölté ki robotját, 
Mellyel szent Norbert részére adós vala, mint ezt 
Szint' a naptárból láthatja, ki ért a betűkhöz.  

Est vala hát. A kanász kalibája felé terelé már 
A röfögő tábort, cifra adtázva hol egyik, 
Hol másik karimás orrút, főleg pedig, ősi 
Furcsa szokása szerint, az urát tisztelve szitokkal. 
Jámbor földmüvelők, honi kátyúkban felakadván, 
Marhabaráti doronggal4 üték a bünös lovat ökröt, 
Emlegeték Istent, Krisztust, a szenteket olykor: 
Híva segédekül-é, vagy egyébért, hallgat az írás.  

Ott egy öreg jobbágy ballag haza úri dologról, 
Évei számát s a törvény-tiltotta botokbúl 
Csak vagy húszat emelve legörnyedt háta gerincén 
Ő hajdúságának egész napi úri kegyéből. 
Szemközt pár süheder lovagol s a puszta felé tart, 
Gondosan elrejtvén, ha fölösleg pányva, kötőfék; 
S ílynemű ártatlan több eszköz volna kezöknél: 
Ők, hihető, költők s - andalgani mennek az éjben. 
Távol egy agg vándor siet a faluvéget elérni; 
Vállán csizma, butyor; húsz éve tapasztal az isten- 
Adta, keresve falut, várost kikerülve, az útban; 

                                                      
4 Sok szó volt akkor állatkínzás elleni egyletek alakításáról. A. J. 
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Sok honi bort megivott, kenyeret megevett, s jutalomként 
Megtanulá e szót: keszenem... Légy büszke, Magyarhon!  

Hadd ballagjanak ők; nincs semmi közöm velök. Itt jő 
- Tudniillik, képzeld kegyes olvasnok, hogy ahol jő - 
(Úgy hiszem e nok-ot itt meg fogja bocsátni Nagy Ignác,5  
Kényszeritő szükség toldatta ki versemet ezzel) 
Egy... tudom én mi? - Fején hosszú kalap, összelapúltan, 
Melynek színvegye még nincs földön utánzva ecsettel; 
Nagyszerü orra törekszik testét jó-tova hagyni, 
A szárnyára kapott szél búgván bősenyes öblén; 
Hosszu nyakán, amint födözetlenül ölti előre, 
Szint' egy orr látszik: de nem orr (nem mondok olyasmit, 
Ami valótlanság), hanem ádámcsutka, barátim. 
Vállán hétszeresen galléros avult köpeny-árnyék 
Leng, mint mennyei lény testén amaz aetheri foszlány, 
Mílyeneket Milton kialudt fényű szeme látott. 
Néha egy-egy lebegő darab, úgy rémlik, lemaradt már 
A köpönyegtestről, s külön útat vőn a világban, 
(Kárhoztatva levén, hogy súly nem léte miatt fenn 
Szálljon örökké mint... de gyülőletes itt a hasonlat), 
Hát pedig ott függ még, valamely folt cérna-recéje 
Életerős szálán, réműl az egek madarának. 
Őmaga e tünemény, kétes, ha repűl-e, ha jár-e? 
Nézd darulábait a fövenyúton mártogatódni: 
S nem tagadod, hogy jár; nézd két fő részre hasonlott 
Szárnynemü légköpenyét: repülőnek véled azonnal. 
Mindegy!... célra siet, mely cél csak ama közel erdő; 
A közel erdőben pedig isten-verte vityilló.  

Bent a vityillóban beteges mécs pisla sugári 
Oszlatják a homályt s növelik. Hajdanta köcsög volt 
E szomorú fénytár, s eltörve pokolra hajítá6 
Asszonya, hol valamennyi cserép s gonosz ember együtt van. 
Hogy jöve vissza megint? nem bírtam akadni nyomára. 
Lepkék búnak elő, s botorúl a lángba csapódnak; 
Mintha biz' ők is ama nagy nemzet honszabadító 
Hősei volnának, mely messzeragyogni epedvén, 

                                                      
5 Nagy Ignác gúnyolta az igen elszaporodott -nok, -nök szóképzést. Méltán, de 

azóta még inkább elszaporodott. A. J. 
6 Közmondás, hogy a pokolban sok cserép van, mert minden asszony oda dobja 

eltört edényét, mondván: Eredj a pokolba! A. J. 
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Még folyvást idegen fénynél pörzsölgeti szárnyát, 
S nem hiszi, hogy csillvágya utóbb éltébe kerüljön. 
Túl a világon (azaz, nem túl e földi világon, 
Csak túl a mécsen, mellyet mondhatni világnak, 
Mint a szabó hölgyét "nagysám"-nak), túl e világon 
Sápadoz egy félarc, - fele vagy nincs meg, vagy a mécsfény 
Hozzá nem férhet (lessünk rá, majd kiviláglik); 
A félarc közepén egy szem sandalgat a mécsre, 
Egy kar alább... egy kéz... Örömest írnám le, de a mit 
Nem látok, hogyan írjam az Isten drága kegyéért?! 
Hisz nem azért vagyok én költő, hogy rendre hazudjam, 
Mit sohá nem láttam, sőt még említni se hallék. 
Na, de szerencse hogy éjszaka is hall a füles ember 
(Boldogok a fülesek), máskép megakadna az ének 
Torkomon, és egy szót sem tudnék mondani többet.  

"Asszonyom", és e szót, meg a többit, végire jártam, 
Egy csak imént besuhant nagy fekete macska beszélé, 
Csillogván szeme, mint tündöklő nemzeti gombok 
A daliás frakknak hideg ellen célszerü farkán. 
A félarc pedig e megszólításra negyeddel 
Szélesedék, másik szemet is mutatott, de hiába! 
Bár az olajmécsben maga Isten napja fürödnék: 
Annak súgárit sem verné vissza ez a szem. 
"Asszonyom", így a jövény - "hegyet és völgyet befutottam, 
Tért, ligetet, rónát, tüskét megjártam ez estvén, 
Minden makkupakot kikutattam, felborogattam 
Minden fűlevelet, megfurdácsoltam a patkány- 
És gözü-vermeket; el-kizavartam szűk oduikból 
Még a darázsokat is; hova szellő nem juta régen, 
Én oda férkőztem, titkok titkába hatottam, 
Sőt ami több - ki ne adj ám rajtam - még a királyi 
Városok írati7 közt is meghajtottam a hérót, 
Itt lelkemre kötél, de nyomába sehogy se jöhettem. 
Már kétségbe esém, lesütött fővel haza tértem: 
Itt is, amott is egér szökdelt föl előttem az úton 
S út mellett, de szemem rájok sem vetve, haladtam, 
Búsan, aléltan, mint a deresről felszabadult rab. 
Egyszer a sík közepén neszt hallok: ha! oda nézek: 
Hát ördögszekeret korbácsol a szíken az alszél; 
Semmi!... tovább haladok; másik nesz; nézek a tájra: 
Hát - Hábor, garaboncás férjed, lépked az úton. 
                                                      
7 Sok szó volt akkor a lapokban ezek rendetlen állapotáról. A. J. 
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(A háromnegyed arc ecetesbbé lőn e szavaknál.) 
Hadd menjen! morogám. Harmadszor nesz; no... ha most nem... 
Három a tánc... pszt! csitt! Közelebb közelebb a nesz: ember- 
Lábdobogás... emberhang (itt kerekebb lesz az egy szem 
A félarc mezején)! - ő az, Rák Bende, a q-i 
Tisztujitás hőse, a sors-üldözte vitéz, tíz 
Társaival, kiket a választás harca hazátlan 
Bujdoklásra vetett. Hova mennek? honkeresők-e, 
Vagy csak sírkeresők? ők tudják; meglehet ők sem."  

Így az öreg cica-kém. Armída pedig (nota bene: 
Ez neve a három-negyed arcú, félszemü lénynek) 
Szítván mécse belét, tüzelője megől, - mivel ott ült, - 
Fölszedi mind fele-más tagait, s biccentve nehányat: 
"Menj szaporán", úgymond "öltözd fel nappali bőröd; 
Vén bánya képében hídd őket ez éji tanyára; 
El ne maradjon egy is, mert jó ügy bajnoki voltak. 
Ámde siess, nehógy a garaboncás kóbori Hábor 
Körme közé jusson Rák Bende a vésztele síkon, 
Mert tudom, élete sem biztos Hábor közelében."  

Szóla; de a cica már halad és nem hallja beszédét. 
Szép Armída pedig (verspótlani tettem a szép szót) 
Ott űl gondolatokban a padkán. Égi szerencse, 
Hogy nem olyan költő körmére került, ki veséket 
Vizsgál, gondolatot felfűz csős paprika módra, 
Mert kifecsegné most, mit gondol, az árva, magában. 
Nyílik azonban az ajtót képviselő hara-pokróc, 
S a már ismeretes kalap, és orr, és köpeny és nyak 
Szép renddel benyomúl, hozván friss barna sötétet 
Nagy boszuságaul a már aszkóros belü mécsnek. 
A negyed és fél arc pedig e látványra haraggal 
Elfordul s egyebet nem látni öregszerü kontynál, 
Melyre varázs Hábor, - mert ő vala - retteneteskép 
Felbőszülve, szilaj nyelvel szaporázza beszédét:  
"Büszke, dacos némber, nem jöttem kérni kegyelmet" 
- És leüté botját a süppedező szobaföldbe; 
A bot azonnal, mint legtisztább fényü szövétnek, 
Lángba borult s háttérbe nyomá a köznapi mécset. 
Most Hábornak egész nagyságos idomja kitűnék: 
Halvány arc, busa homlok, erős feketéjü szemöldök, 
Kancsal bár, de azért égő szemek árnyas üregben, 
Negyvennyolc foku szöglet alatt hajlott hegyes ormány, 
Félig nyilt ajakok, gyönyörű fogak, állra simúló 
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Kurta szakáll, nagy nyakbötyök (au jaj nyelvem!), előre 
Hajlott váll, de azért ép, domboru mell; beapadt has, 
Hosszú póklábak, még hosszabbakra telendők 
Hogyha, csak egyszer bár, sikerülne kinyujtnia térdben. 
Illyen volt Hábor, s tenyerét teregetve szünetlen 
Öblögető hangon folytatta beszédit a kontyhoz:  

"Büszke, dacos némber, nem jöttem kérni kegyelmet, 
Fordítsd bár a pokolra gyalázatos arcod előttem, 
Mindegy. Megvetlek, nyomorú. Azt gondolod, úgy-e, 
Hogy mutatott haragod megijeszt, és térdre borúlok, 
Mint ezt tenni gyakorta (pirúlok mondani) gyáva 
S gyönge valék!" - Köhögött, s nem tudta kihúzni a verset. 
Kontyfordúlás8 lőn azalatt; Armída felállott: 
Mintha magasb termet, kerekebb arc, gömbölyüebb kar, 
Mintha hibátlanabb tagok - ámbár távol a széptől - 
Volnának (vagy a mécs hazudott, vagy most a szövétnek 
Füllent, én igazán írtam le, biz' isten! előbb is); 
Még folyvást halavány s keserű ugyan arca, de benne 
Van valamely magasabb, valamely nem-földi kinyomva. 
Egy szeme bő könyeket hullat, sok volna kilencnek, 
Ajka remeg s felelet készül kiszületni nyilásán, 
Tán felel is, ha varázs Hábor köhögése tovább tart, 
Mostan azonban övé volt a szó s nem honi gyűlés 
Szónoka volt, kit félbe szakítani volna dicsőség.  

"Nyolc szomorú század szenny-szégyene ül nevemen már," 
(Szép sziszegőn sziszegé) "nyolc század tarta rabodként 
Fogva, leverve, örök mámorban, zsibbadozásban. 
Kényed bábja valék; elfojtád életerőmet; 
Nagyra törő lelkem törpévé vált öled ágyán, 
Átok rád e soká tartott puha korcsosodásért!" 
(Itt Armída előbb nyílt ajkait összeszorítá 
Kiskorig, és azután még esdekelőbb leve arca) 
"A legutóbbi - talán negyven vagy negyvenöt - évben 
Ébredezék olykor, mind jobban, húzamosabban; 
Azt látám, hogy a régiben üdvöt nem lel az ember, 
Hogy kijavíthatlan romot foltozni botorság: 
Pályám nyílt; haladék a kórral, az emberi nemmel. 
                                                      
8 Ez a fordulások legújabb neme. A bakfordulás szintoly régi, mint a baklövés. A 

rákfordulás, minden kórjeleivel, mostanában kezd mutatkozni honunkban. Azt 
mondják, az 1840. évi hongyűlésen 
Pálfordulás is adta elő magát. A. J. 
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És tán célomat érem azóta, ha léptim elébe 
Mindenhol, te gonosz, nem hánysz akadályt, ha örökké 
Lábam alatt te nem ássz vermet, hogy orozva megejthess. 
Tudd meg azért: az idő eljött, hogy az élet utában 
Összetalálkoznunk egyikünknek vesztire szolgál. 
Elváltunk: te az éjszaki, én a déli sarokhoz 
Vonszódunk, s az erő, mely képes volna egyítni, 
Nem fogan e kimerült természet anyátlan ölében."  
Hábor menni akart. Armída pedig zokogás közt 
Megfogván köpenyét (vagy csak megfogni mutatván, 
Mert bele süppedezik vala mindenik ujja különben): 
"Hábor, o kedves férj" kesereg, "honnét e hasonlás? 
Honnét e haragos viselet, szilaj átok, irántam? 
Ó válj el, csak előbb rontsd szét ez unalmas öröklét 
Láncait és ölj meg, hogy mint a boldog halandók 
Nyughassam le a rám átkul mért végtelen évsort."  

Úgy tőn, mintha tovább nem tudna beszélni. Aléltan 
Kezde hanyatlani a padkára, de hajh, - ki csodálná? - 
Tenger bánata közt, egy szemmel, jól kiszemelni 
Nem tudván az üléshelyet (épen egy ujjnyi hibázott) 
Szépen a földre csücsült. Darabig várá, ha repűl-e 
Őt felölelni a férj; de ügyet sem vetve nejére, 
Mennydörögő hangon Hábor folytatja beszédét:  

"Hagyd a képmutatást; kitanultam minden eféle 
Női fogásaidat, sokszor volt látni szerencsém; 
És mint nincsen erőd, hogy előttem már deli hölggyé 
Változzál, pedig azt tehetéd máskor s teheted most 
Mások előtt: úgy hasztalanúl van fáradozásod, 
Hogy hűségedet elhihetővé tégyed előttem. 
Mit? vagy nem tudom én, mit nem követél el örökké 
Csúffá tenni, megejteni elvem, meghidegítni 
A honnak fiait - de kivált lyánykáit - iránta? 
Nem te valál-e, ki szétküldéd látatlan alakban 
Bőjti boszorkányid, hogy rángassák a beretvát 
Elvrokonim keziben; vagdaltassák be azokkal 
Arcaikat s töltsék el örökre beretva-iszonnyal; 
Hogy radikálok bár, - irtók egyebet gyökerestűl - 
Hagyjank őserdőt növekedni goromba szakállból? 
Vagy tán nem tudom én, hogy Q. megye legközelebbi 
Tisztújításán vezetéd látatlan alakban 
A maradó pártot; tüzeléd Rák Bende halandót 
S a több cinkosokat, kik durva dorongot emeltek 
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A sebesen haladás szentséges zászlaja ellen? 
Phúj.........................................  

Jegyzés. Ez a sor szebb volt a többi soroknál, 
Mert kiki gondolhat vereset vagy zöldet alatta; 
A garaboncásnak pedig adtunk untig időt, hogy 
Fúja ki kénye szerint nagy méltóságu haragját.  
Szép Armída felállt vala eközben, s ama zsémbes 
Női sajátságos tagütéssel, melyben a körmök 
Szüntelen a férjnek szeme tájékára vonulnak, 
Csattoga-pattoga vissza szelídíthetlen urára: 
"Üssön a menny köve hát: lepjen meg bélpokol és rüh. 
Fújjon el a fölszél köpenyeddel, vázkalapoddal, 
Költsön örökléted minden félperce szivedben 
Vágyak myriadát, mikből soha egy be ne teljék; 
Légy szomjas, de a tej változzék ömleteg ónná 
És a tejes köcsögök kaponyákká durva kezedben! 
Bendét hányni nekem! tudod-é, hogy Bende ma nálam 
Ha, ha, ha! nálam lesz s fittyet vetek orrod elébe? 
Menj, takarodjál; undorodom rád nézni, különben 
Sem vala szándékom teveled nyomorogni sokáig. 
Rút vagyok? emlegeted: rút én csak előtted, egyébnek 
Bájkecsü hölgy vagyok én, s mit gondolok én veled akkor? 
Menj el, válj el örökre; ha több kell: vessz el örökre!"  

Így csattogta le szép Armída e klasszikus átkot, 
Mellyen a jó Hábor megháborodék iszonyúan 
S kapva tüzes botját kirohant szörnyű haladással. 
Künn e varázsbottal, mint quondam Juppiter isten, 
Villámot kanyarít a sötétes nyúgoti égen, 
Arra nagyot trüsszent, melytől, bogarak mi, remegnénk 
És mennydörgésnek hinnők; kiröpíti nyakából 
Vészjósló köpenyét, amelynek utódi maiglan 
Fölleghajtóknak mondatnak köznapi nyelven. 
Őmaga, mint a Kazinczy röpűlő strucca, vagy a fenn 
Említett ördögszekerek, kotródik az erdőn: 
Balja köpenyt csóvál, jobbjával rázza kegyetlen 
A lobogó fáklyát s majd-majd meggyujtja kalapját. 
Támad erős tüdejű szél, hős radikáli modorban, 
Mert gyökerestül tépi a fákat az ősi cseresből, 
Bömböl egész erdő fene korbácsának alatta 
S mint a növendék, kin tanitóink sort hegedűlni 
Már neki gyűrkőztek, két-rét hajol, ah de hiában! 
A rámért keserű poharat kikerűlnie nincs mód. 
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A fölleg pedig erre, miként nagy sáskasereg, jő 
Éjszak, dél, kelet és nyúgotról, minden irányban: 
Némellyik nem akarva elejt egy-két szem esőt is, 
Mellyet a szél száz részre szakít, mielőtt lepotyogna. 
Reszket a természet: szalad a föld férge likába; 
Apró fénybogarak remegő ujjakkal eloltják 
Mécseiket; fut a gyík szemhunyvást és a világért 
Sem bátorkodnék kitekinteni a mohos ajtón. 
Még a vitéz nyúl is beinal, hova nem hat a villám 
Fénye, kaján tüskék tizedelvén háta gerincén 
Szőrét és bőrét. Riada bagoly is kopasz ágról, 
Hol mélyen fontolgata, őrködvén tefölötted 
Ó haza! (egyszersmind - egeret lesvén az avarból).  
Hall Armída belűl; Hábornak hallja haragját 
És Rák Bende legott felvillan eszének előtte: 
Hajh, most sík közepén szoritá e rettenetes vész, 
Hogy boldogtalanúl el-szétszórnája csapatját. 
Egy pár lánc-szeme még e gondolatának eléggé 
Össze se volt forradva, midőn egy görbe banyácska 
Lelke-szakadva bejő, szólván: "Armída királynőm, 
Bende veszélyben van; garaboncás férjed a síkon 
Rettenetes szélvészt támaszta; lehetlen előle 
Megmenekűlnie most; magam is csak alig szabadúlék."  

Melyre varázs Armída parancsol a hű szobalánynak: 
"Orsola, hídd hamar asszonyimat; változzatok ékes 
Tündérhölgyekké, s készítsetek oly lakomát, mint 
Nászom százados ünnepein készíteni szoktok."  

Azzal a tündérnő veszi mécsét a szenelőről, 
És szájába vevén háromszor a füsthegyü lángot, 
Annyiszor engedi azt kilövelni üvegszerü orrán. 
S oh csoda! - távozzál te kicsinyhitü - oh csoda látvány! 
Nem hinném, ha magam nem láttam volna szememmel: 
Így pedig oly bizonyos, mint hogy halad a nap az égen, 
Hogy lapos a tele hold mint tányér s ráteregette 
Dávid kapcáit, szikkadni az éjjeli szélben; 
Hogy Kanaán ez a hon, tejméz foly a kún pocsolyákban 
A Karajánosban9, mit lát a vak is, csak akarja; - 
Ím maga változik át tündér Armída csodásan 

                                                      
9 A nagykunok azt tartják, hogy minden Jánosok közt leggonoszabb ezen Kara 

János, azért bosszúságokban, Kara Jankónak nevezik. A. J. 
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Bűvös fényü, merész lobogású fáklyavilággá. 
A mécsesre röpül legelőbb s leszakítva hajából 
Egy ragyogó fürtöt, kóc üstökihez köti annak; 
Majd kilebeg, kissé pörzsölvén a vice-ajtót; 
Künn megnyergeli a szeleket (nyergét ugyan én nem 
Láttam: férfi nyereg, vagy némberi volt-e, quid ad rem?), 
S mint mikor a csillag, fél lábán állni megúnván 
(Nem lévén nekitörve talán magyar iskolaporban), 
Úgy, hollandi modorban, korcsolya-futni megindúl 
A kisikált égen: Armída halad rohanólag 
S most, egyszer legalább, teszi elvét tisztes utolvvá.10  

Orsola gazdasszony pedig ottbenn újra felölti 
Tisztes macska-mezét, és a kunyhó tetejére 
Felmászván, elkezd kormáuzni fogat csikaróan; 
Melyre amonnan-eminnen jőnek az éji boszorkák 
Állat-alakban, mint: macskák, kakasok, huhu-baglyok, 
Kígyók és tekenős békák, otromba varangyok, 
Loncsos ebek, lorgnette-viselő, betü-ölte vakandok, 
Farkasok és rókák; minden vallásbeli varjak 
S több-efféle vadak, szelidek. Kiket Orsola néne 
Rangszerüen fogad el venyigés födelének alatta, 
Mint majd mindeneket lebeszél a krónika később.  

Brr! dörögés-morogás, recsegés-ropogás morajával, 
Nagy zuhogás, robogás, locsogás, fecsegés, kopogás közt 
Zajg villám, zivatar bérc, szikladarab, koros erdő, 
Záporeső, rohamár, terepély posvány, zuham és jég; 
Folyvást árad a szél, nagy messze kiönt a lapályra 
És dühösen szalad ott tekeres hullámival; olykor 
Örvénnyé sodorul, de megint kisimúl s tova nyargal, 
Itt is amott is ölő villámtól fúrva keresztűl. 
Lenn, a vihar fenekén, feketéllik az éji homályban 
Öt-hat alak, kiket a zivatar gerebel szigorúan: 
Mozganak ők? vagy a szél mozgatja? de nem, hiszen a szél 
Ellenirányban omol s szemöket csapdossa be szúrós 
Záporcsöppekkel. No ez a hős Bende csapatja.  

                                                      
10 Utolv: teszi azt, midőn valaki először megtesz valamit s azután gondolkozik 

rajta: mi okból cselekedte? Eset rá tömérdek, kivált honunkban. S minthogy ez 
eszme kifejezésére a latin nyelv is 
szűk: bátor vagyok egy új szót gyártani s azt a tudás világra rákötni: postcipium. 
A latin nyelv, mint haj, köröm stb., halaál után is nő. A.J. 
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"Hajh de veszett egy idő!" mond Bende, ki a csapat élén 
Védelmül hátát neki támasztá a viharnak, 
Míg a szilaj légár pattogtata bő köpenyének 
Könnyű szárnyaival, hajtván szaladékony elődét: 
"Hajh be veszett egy idő. Örömestebb üstökölödzném 
Háromezer haragos kortessel, mint e viharral: 
Mert azokat szóval, lármában holmi jelekkel, 
Meg lehet engesztelni; de ez, ha kiáltozok, ordít; 
És ha jelet mutatok, tüstént kicsikarja kezemből." 
E szép mondat azonban ez egyszer nem nyere tapsot, 
Nem kapa helybehagyó kacagást, mert a vihar árja 
Oly sebesen ragadá el a bajtársak füle mellett, 
Hogy csak egyik-másik töredék szó vethete horgonyt. 
Hajh, de nem úgy a szél. Neki szóig hallani kellett, 
Mert boszusan megiramlék, s hátba löké vala Bendét, 
Hogy feje görbe karéjt írván, nagy termete hosszant 
Földre terült, s jól járt, hogy sárba esék feje, máskép 
Nincsen erő, mely megmenthetné orr-betöréstől. 
Társi közől kettő ugyanollyan sorsra jutott; egy 
Költőt, két kártyást szárnyára kapott a zimankó. 
Bende pedig, miután kiköpé a sárt, s ahoz illő 
Szitkokat, óvatosan kiszedé tagait, köpenyéhez 
Megtörülé arcát, kezeit, s szétnéze az éjben: 
Egyszinü ez, nincs benne kesely folt, nincs feketébb árny. 
"Hollá! hó!" kiabál; "ki van itt? hol vagytok?" - "A sárban" 
Válaszol ott mindjárt mellette vadúl egy erős hang, 
Rá pedig a' villám harsogva leüt; köve mélyen 
Fúrja magát, a' tó közepén (lesodorva magával 
Egy zöld pantalonos békát is) földbe, hová hét 
Évig mind lefelé megyen és hétig föl, a tónak 
Már addig közerőn kiapasztandó fenekére, 
Hogy majd ott a paraszt meglelje a gyógyerejű kőt. 
Mostan azonban nem köve kellett Bende vitéznek, 
Fényire volt szükség, s ennél meglátta baráti 
Kettőjét, csak alig tápászkodvákat iszapból. 
Hát a többi? hiszen tizenegyen voltak az estve.  

"Hej, fickók, magyarok! hova vesztetek e zivatarban? 
Eltévedtetek-é, vagy a szél fútt vissza megyénkbe? 
Bajtársak! Nyakaló! Maradossy! holla, barátim! 
Erre, csak erre felénk; ide Olmody, Holnapi, Szűzváll! 
Nem hallják; ez a szél, ez az orkán elveri a szót. 
Tyúkody! párthiveim; fiaim: Nemadózy, Doronghy; 
A föld nyelt-e be, vagy szétáztatok úti göröngyként? 
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Jertek elő, várunk. Ordítson az ördög hiában: 
Jobban bömböl ez a vész, mint a pesti dalárda."  

Még csak alig végzé, mikor a távolban, előre, 
Hátrafelé, bal-, jobbkeze táján s minden irányban, 
Hallik a Bende, jer erre, ne arra, elő, ide, szózat, 
A halló! a hahó! meg az ördög tudja: mifélék. 
Mit tegyen ilyenkor? mely tájra irányzza menését? 
"Jertek elő ti," kiált, "jobb lesz idegyűlni rakásra." 
Nem hajt rá egyik is, sőt még távoznak a hangok. 
Egy, mely legközelebb hallék, tisztán hata hozzá: 
"Itt menedékhely van." - Röviden tanakodva magok közt 
A három hazamentő indul, honnan a hang jött, 
És egyszerre lezuppan egy árok mély fenekére. 
Táblabirói kacaj hahotáz rá a menedékből."  

Nem juta, hajh, lágy sors bajtársainak se, hanemha 
Lágynak mondani a pocsolyát, melyben heverésznek. 
Említők, hogy a szél hordott el hármat; e három, 
Tyúkody, Holnapy és Nyakaló, nem akarva nyakalták 
A liberális11 tó gyűlölt vizeit, habarékát. 
Olmody és Szűzváll, elvöknek hű követői, 
Elmaradának előbb, de azért nagy lelki eréllyel 
Furdalták a moesárt lábaikkal váltogatóan, 
S itt betelék: lassan haladással messzire menni; 
Mert félóra alatt húsz rőfnyire érték ezúttal. 
Ott Szűzváll az elűl siető társát nyakonütvén 
(Olmody úgy érzé) és Olmody visszapofozván: 
"Mit pofozasz te bolond?" mond Szűzváll. " Én-e barátom?" 
Válaszol Olmody, "nemde nyakon vágtál-e?" - "Ki? én nem; 
Vágna nyakon az a kő, mely ott kényére cikázik." 
Szóváltás, azután perelés lőn: vagy magyarabbúl 
Mondva ki: osztoztak (szép nemzeti bélyeg ez a szó 
És az aviticitás lelkét fönntartja örökké;) 
Végre birokra, türökre, marokra, ökölre kerültek, 
És miután egymást egy szík szamukába12 teríték. 
Ernyedvén keveset, hűlvén is a hűs fürödőben, 
Szétváltak. Kacagás hangzék a vizes levegőben.  

                                                      
11 Magyarhon tavai a rakoncátlanságig liberálisok. A. J. 
12 Szamukák: himlőhelyek szík-kanaánaink nap-égette arcain, melyekben a fű 

biztos menedéket talál a beretváló kasza ellen. 
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Hű Maradossy pedig, beteg orrát féltve a széltől, 
Oldalvást haladott, (ez is új neme a haladásnak!) 
Ment szaporán, csakhogy célt vesztett, és mire észre 
Vette magát, egyedűl állott a goromba viharban. 
Megfordulva körülnézett: Hova térjen az árva? 
Erre sötét és arra sötét, mindenhol a földön. 
Hirtelen egy halvány fénysúgár tűne szemébe. 
"Ott embert lelek" így gondolja: megindul a tájra; 
Locs-pocs lába alatt: "mind semmi! megáztam ugyis már" 
S bízva tovább gázol. Már nincsen messze a céltól; 
Zsombikon életölő ugrások közt tova lépked. 
Hajh, de a fény eltűnt! lebegő posványi lidérc volt, 
És a vitéz áll kétesen, áll zavarodtan a nád közt, 
Mígnem egy ármányos szél búgva felökleli onnan. 
És nyakaig lezuhan nádtorsos tó fenekére 
Rá hasonúl kacagás hallatszik az éji viharból.  
Hát Nemadózy? Doronghy? ezek bezzeg megadóztak: 
Őket is egy csalhang nagy messzi vezette. Hasonló 
Volt pedig e csalhang a vezérnek sásnemü metszős 
Hangjához, mellyet rekedés soha nem tompított. 
Hajh, de mi állandó e vén, hebehurgya világban? 
Vármegye-végzéskint, repülő szappanbuborékkint 
Változik itt minden: pénz, szín, köpenyeg, divat és toll; 
Úti göröngyünkből, amely makacsul veti hátát 
A tens úr hájas s az oláh böjtös kerekének, 
Pár nap alatt válik csoda mélységű tapadó sár. 
Íme a hang is, mely csalogatta Doronghy urat s Co. 
Mint bika kezd bömbölni, megettök, előttük, utánok, 
"Szembe, ha ördög is!" így biztatkoznak de sötétben 
Nem látják hova kell, iramodnak mindazonáltal, 
Ellenutat vesznek, hallják bömbölni megettök 
A villás szultánt, de ha már futnak, minek újra 
Megfordulni? tehát nyargalnak, mígnem inok le- 
Tágulván tetemes zuhanással hullanak össze; 
Testökből vetvén a kereszt-ösvényre keresztet. 
A kacagás itt is hallatszik az ég morajával.  

Elcsilapult a vihar. Csend lőn, mint zajtele vásár 
Múltával nem igen kövezett utcáin az ősi 
Debrecen áruterének, melyre sötét-komolyan néz 
Távolból csak imént koldult emléke Vitéznek. 
És, mint emberi szenvedelem fene zápora szüntén, 
Hull szakadott felhő foszlányaiból felüdítő 
Harmat alakjában bánatnak csöndes esője: 
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Hábor is, eltelvén boszujával, fölheverűl egy 
Föllegnek ruganyos pamlaghátára, nyugalmas 
Komforttal letekint dühe tízenegy áldozatára 
Amint szertebolyongnak alant, nem tudva mi tájra 
Kelljen venniök útjokat, és hol lelni föl egymást; 
Majd sarkantyut ad a föllegnek s Mátratetőre 
Szállva, szelíd ágyat vettet dagadó ködök enyhe 
Vánkosiból felhőlaki tátosival s pihen ottan.  

Most Armída fehér ragyogással, mint az Irásban 
A napot öltözetűl testére füzött csodanémber,13  
(Hajh be sok asszony van, ki hasonló fényre sovárog!) 
All a puszta mezőn. Látják: Rák Bende legelsőbb, 
Aztán szertezilált bajtársai messze kotúkból,14 
S azt hívén egyaránt, valamely tensúri majorház 
Ablakiból csillog le az isten-küldte vezérfény: 
Arra megindulnak s nagy testtöreménynek utána 
Annyira lábolnak, hogy meghallják a kiáltást, 
Mellyet kölcsönösen, csak puffra15 bocsátni reméltek 
A levegő égnek hangszállító kebelébe. 
Összetalálkoznak néhány pere mulva egészen, 
S míg a kiállt bajokat röviden lebeszélik, eléggé 
Megborsolva beszédeiket belföldi szitokkal, 
Fény-Armída tovább vonul és csalogatja vitézit. 
Őt követik darabig, de midőn látják, hogy a fénypont 
Nincs közelebb mint volt, keserű kétely kel agyukban; 
Némellyik javasolja: feküdjenek ott le helyökben; 
Más, hogy menjenek, ám ne kövessék a vezető fényt. 
Mert posványba vezet, mint őt is imént odacsalta; 
Bende azonban, bár maga volt egy vélekedésen, 
Úgy mondá ki a szótöbbséget, hogy noha némely 
Társai nyúlszivüek, gyávák és semmirekellők, 
Ő megy elűl, s hiszi hogy követendi a többi legénység. 
Úgy lett. Bende után mentek, mint ebfejü birkák 
A kos után, s hosszút gyalogolva elértek egy erdő 
Lábához, venyigés födelű kalibához az erdőn, 
És megörűlének szívvídító örüléssel.  
                                                      
13 Apokalypsis. A. J. 
14 Kotú; ebből lett a német Koth; mi bizonysága annak, hogy a kotu magyar erede-

tű és azért itt a leghonosabb. A. J. 
15 Puff. Alább meg fogja látni a kegyes olvasó, hogy mind a puff, mind a puff, sőt 

még a pöff is, becsületes nemzeti kifejezések. A. J. 
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*  

Második ének 
Orsola néne, mihelyt a boszorkányok teleszámmal 
Összegyülének, előbb maga válván ünnepi hölggyé, 
Inte a többeknek s azok is mindannyi leánnyá 
Formálódtanak át. A szegény lak belseje szintén 
Messze kitágasodott, fala mint hólyag kifeszülvén. 
A szobaföld kirakott padolattá lőn alakítva, 
Melyre nehány tündér hoza mindenféle filigrán 
Bútorokat Pestről, a kiállítás tereméből: 
Úgyis azok, honiak lévén, ott vesznek örökre 
S bécsi gyalúforgács eszi a pénzt árva hazánkból. 
Majd elkülde a hű szobalyány asztalnemüért is 
(Asszonya úgy akará, hogy aranyra-ezüstre terítsen); 
Ám ezt már nehezebb vala kapni; bejártak akárhány 
Úri pohárszéket, de csak a steingut vala otthon, 
Mígnem végre zsidózálogházhoz folyamodtak, 
S ott sikerült az egész rakodást megtenniök egy helyt. 
Másokat ételekért küldött mágnási credenzbe 
(Mert csak máshoniak kellettek); hoztak is onnan 
Kókuszt és ananászt, zöld békát, tengeri rákot, 
Tápláló csiga és biga ezreit, ócska heringet, 
Izes sardellát, mérföldre nyuló makarónit 
S több stb-eket, miket ördög tud lenevezni. 
Még a pimasz tormát is Bécsbe vitette, hol abból 
Krént nemesítének s úgy hozták vissza, reszelten. 
Mind külföldiek a borok is, mert féltek a honból 
Szedni, nagyon tudván mily ritka magyar boraink közt, 
Mely szüzi épségét még tisztán élvezi, mellyen 
Ostoba nyervágynak még experimentuma nincsen. 
És hogy semmi hiány ne legyen, felküld vala Pestre 
Étlapokért (maga nem nyomatott, mert már lefeküdtek 
Cenzor urak, s a nyomda tudá hogy mit tehet és nem); 
Hoztak is étlapokat fölül írva kövér: HONI ÉTLAP, 
(Speis-zettel) Levesek (Suppen) Brodsuppe, und Gersten- 
Suppe, und so weiter... vagy, uram jeminé, mi beszéd ez! 
Hisz magyarúl írnék, magyar étlapot énekelek most! 
Semmi no!... Rendin a ház: tele Boldog Arábia (Páris) 
Illatival s a paraszt levegő kiszorítva belőle. 
Nemzeti színházunk gáztartóját is ugyancsak 
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Meglopták e gonosz tündérek (azóta van ottan 
Vaksi homály), s azzal gyújtának ezerkaru fénytárt. 
Szó mint száz: telegyűlt komforttal a néhai kunyhó.  

Bende belép. Nem ijed meg az úgy, ki magyarhoni költőt 
Álmában meglátogatandó, rányit egyikre, 
És pompás butorok, szőnyegnemü ötlenek ott fel, 
Szú-labyrinthok, üres szekrény, beteg ágytakarók helyt. 
Meghökkent a vitéz, s már elve szerinti menéssel 
Hátrafelé lépett, mikor egy tünemény mosolyogva 
Inte felé, tünemény, mondhatlan kellemü bájhölgy. 
"Útas, akárki vagy" így zengett énekszerü hangja 
A hölgynek, "lakomat ne kerüld, ez béke tanyája, 
Ételedűl kenyeret nyujt asztalom; édes itallal 
Olthatod itt szomjad s kipihenve mehetsz tova reggel. 
Társaid is vannak? mind jőjetek: itt valamicske 
Van még a megavult magyaros vendégszeretetből." 
Melyre vitézlő Bende lovag nagy szívbeli kéjjel 
Válaszol: "Ó deli hölgy, istennő, mennyei szellem, 
Vagy mi nevet leljek, hogy bántalmadra ne légyen, 
Nem méltó nyomorúlt csapatunk magas úri kegyedre. 
Úgy tetszett kivül: e hajlék csak pusztai gunyhó, 
Semmi egyéb, s mi vihar-zaklatta szegény nemes ifjak 
(A nemes úti-levél16 bár ázva kicsint, ehol itt van, 
Még egy hónapig áll, azután mást válthat az ember) 
Kényteleníttettünk szikkadtabb helyre vonúlni. 
Ó magas istennő, deli hölgyek hölgye, bocsás meg, 
Hogy rút-piszkosan és pacuhán jelenünk meg előtted. 
Ím bajuszom, hajam a sártól díszetlenül össze- 
Csapzottak; könyököm, térdim kifeszülnek a mezből, 
Csizmám talpa levált, köpenyem félig csupa kastos,17  
Társaim is rondák, mint a tintába fürösztött 
Házi legyek, cudarok, mint ághegyről szakadott váz."  

Szóla; varázs Armída pedig nagy drága mosollyal 
Nyújtva fehér jobbját a vezérnek kéjteli csókra, 
Tüstént langy feredőt rendelt tündérei által 

                                                      
16 Megyék adták ki, s híd-, vásár-, vám- stb. mentesség volt inkább; mint közön-

séges igazoló irat. (Lásd leírva V. ének.) A. J. 
17 Ne gondolja a kegyes olvasó, hogy az egytiptomi kastokról van itten szó. Kas-

tos egy igénytelen tájszó, s annyit tesz, mint csatkos, csatkos pedig annyit tesz, 
mint kastos. q. e. d. A. J. 
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A tizenegy hősnek tizenegy tündéri szobába; 
Bendének legelűl, legszebbet s illatosabbat. 
Fürdés végivel új deli köntösöket vitetett be: 
Attila-dolmányt szép angol posztóbul, iromba 
Tág bugyogókat, aranysujtásos azurszinü mellényt, 
Párizsi nyakkendőt, pitykés fejü szőke topánkát, 
Görbe török kardot, mely minden egyébre nagyon jó, 
Csak vágásra nem és szúrásra, piros belü szőrös 
Kalpagokat, szóval mindennemü pippere18 cikket, 
Mellyeket útasaink szaporán fölszedve magokra, 
Megjelenének együtt haragos morgalmu gyomorral. 
Aztán volt is evés, volt drága boroknak ivása; 
Mellyeket én önkényt hagyok el most: mert az evésben 
Semmi poétai nincs; az ivásban volna, de Priznitz 
Víznél rendeli már vizenyős versünk irogatni. 
Asztal után zene volt és tánc: a fürge leánykák 
Lejtének walzert, quadrillet, ecossaiset, puha lengyelt, 
Cotillont, polkát, ländlert, nagy díszü kozákot, 
Cifra mazúrt, a királyi zsidót, erdélyi oláhost, 
Sőt tán még a tarantula táncát is robotolták, 
Csak nem a büszke magyart, nem a nemzeti bélyegü csárdást. 
Folyvást járt ezalatt a pohár és a hazamentők 
Nem menekülhettek többé az elálmosodástól. 
Szép Armída pedig, hogy férfia díszes alakján 
Táplálhassa szemét hova húzamosabban, ohajtá 
Hallani Bendétől éltének hősi kalandjait. 
Melyre szerelmes Bende lapost pillantva, tojásdad 
Ásítások után, ekkép kezdette beszédét.  
"Mondhatlan fájdalmat ujít e parancs kebelemben, 
Ó deli tündérhölgy, miszerint meghallani vágyol 
Életem eddigi bal történeteit. Ki ne sírna, 
Hajh ki ne könnyezné sorsát vackornyi könyekkel 
- Bár a legszelesebb liberális volna különben - 
A keserű próbára jutott magyar alkotmánynak! 
És már a kakasok kukorékolnak: pityusok mind 
Társaim is, s horkolnak ugyancsak, mint fene vadkan, 
Ámde ha oly nagy a vágy benned megtudni kalandim: 
Elmondom röviden."  

"Születésem vettem ezen szép 
Nagy Magyarországban, Q. vármegye békés ölében, 

                                                      
18 Ad analogiam: Jupiter, etc. A. J. 
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Melyben apám fő táblabiró vala, harmados egy nagy 
Terjedetű faluban, s úr mint a kínai császár. 
Mély eszü ember volt, a legelső rangu tekintély, 
Ritkán szólt s keveset megyegyűlésekben, azért őt 
Békén hallgatták, mivel újság volt a felállás 
Már maga is, de beszéde sem a már untig abárlott 
Tárgyra vonúla, hanem másról szólt, érdekesebbről. 
Árvai dolgokban nagy jártasságu egyén volt: 
Ő maga több rendű nemes árvák gyámnoka, buzgón 
Elnöklött napidíj nélkűl is az árvai széken, 
S oly sarkantyuja volt gyámoknak, szolgabiráknak, 
Tiszti ügyészeknek, hogy alig lőn nagykoruvá az 
Árva, midőn már gyámja - letisztázottan! az első 
Évrüli számadolást beadá; sőt részleg az orphan 
Kézbe kapá vagyonát, vala bár még sok difikultás. 
Főleg azonban az úrbérben volt otthonos: úri- 
Szék nem igen történt, melyben nem apám vala elnök, 
És ezt tette, mivel miseram plebs contribuensem19 
Szánta; gyülölte pedig sőt megbuktatni kivánta 
Földesurát: örömest kapará hát a' napidíjat, 
És ha lehetne, kiéli a zsarnokot ön-falujából. 
Első volt, ki a nép sorsát könnyítni akarván. 
Megtiltá gabonát égetni kazánokon, és nagy 
Áldozatokkal erős szeszgyárt hoza létre falunkban, 
Honnan az életvíz20 olcsón juta póri torokba. 
Máskép jó tarokos, ferblista, dióra, sulyomra, 
(A préference-tanulást, hajh! félbe hagyatta halála), 
Első rendü pipás, lovag orvosi elhitetésből, 
Jó apa, jó férj volt, legyen áldott hűlt pora érte.  

"Kedves anyám (ah, anyám!) sem volt méltatlan urára. 
Egyike volt - dicsekedhettem ezzel - az angyali nőknek, 
Kik, Katalin cárné módjára, magasra jutának 
(Millyen nem sok akad) szüle nélküli szolga leányból. 
Hogy hűsége szilárd vala, megmutatá: tizenegy év 
Forgott el, mielőtt oltárnál egybekelének, 
S addig is oly hű volt, mint hitfölvétel után lőn. 
Lángelmű vala. Két nagy zongora nyűtt el a fínom 
Újjak alatt; folyvást pörögé a francia nyelvet, 

                                                      
19 Így mondta biz a, pedig 3, azaz három instructort nyűtt el. A. J. 
20 Máskép aqua mortis. Hatalmas emeltyűje a magyar népnevelésnek. - Korunk 

azt hiszi, hogy a szeszfejtés ugyanaz a szellemfejtéssel. A. J. 
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Mellyet a fürdőkön nyolc hónap alatt betanúlt volt 
(Míg én dajkatejet szoptam) s széltére beszéle 
Főleg az ollyan előtt, ki e nyelvben nem vala jártas. 
Gazdasszonyságát nincs emberi nyelv kibeszélni. 
Válogatott külföldi szakácsok "nóbelesíték" 
Konyháját, de hibát lelt bennök, jóllehet ők sem 
Tudták a magyaros töltött-káposzta-csinálást. 
Tarta divatlapot a Spi-egelt21 (mint mondani szokta), 
S még Pesten csak alig ment egy viselet ki divatból, 
Már őnála bejött: ő volt falun a prima donna; 
Tiszta meg ollyan volt, oly változatos kicserélést 
Kedvele mind a fehérnemüekben, mind a - cselédben, 
Hogy majd példabeszéd lőn a közelebbi megyéken.  

"Ők voltak szüleim. Születésem napja falunkban 
Nem kis zajt okozott, mert akkor az udvari hajdúk 
Négy borjút, hatszáznyi tojást, tíz jókori bárányt, 
Száz csirkét s ugyanannyi köcsög vajat összezsaroltak 
Létemen örvendő jobbágyim szeretetéből. 
Már mint táblabirót sorozott bé mátrikulába 
A pap is, akit apám tartott vala ingyen ebéddel 
Udvari papjául s egyszersmind - kártyabarátul. 
Majd felfalt az apám. Nehezen várá, hogy az első 
Szót kirebeghessem, mindjárt szép cifra, betyáros 
Káromlásra tanít vala, mondván: úgy leszek ember. 
Számba tevé a pipát, poharából ittam erős bort. 
Mellyektől neveté ha fogék szép róka fiúkat22 
Lángész volt örököm: de apám félvén, hogy az elme- 
Fejlődés akadályt gördít a testi növésnek, 
Nem tüzelé kitörő zsenimet, sőt visszafenyíté. 
Ostor, puska, fakard, sárkány, falovak, kocsi, szánka 
Fejleszték az erőt, a vitézséget tagaimban, 
Nem volt a faluban pór gyermek, bármi kamasz hős, 
Kit földhöz nem üték (igaz, ő nem nyúlhata hozzám 
Mert tiltá az apám), kit meg nem téptem akárhol.  

"Így töltém tizenegy kora éveimet zabolátlan; 
Ami azontul jött, hajh, máskép kelle kitöltnöm! 

                                                      
21 Spiegel: magyarul tükör. Budán van. Szép tükör volna, kár, hogy belepte a pesti 

por. A. J. 
22 Róka: Műszó a korhelyeknél. Nem tudom, a tudós társaság szótárába bejőnek-

e a korhelykedés műszavai? A. J. 
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Egy szép reggel apám hívatja az iskolamestert, 
Az jő, s engem apám átad, hogy vinne magával. 
Ostorom és paripám fölszedvén mentem utána: 
Mert nem ijedtem volna meg a vad krími tatártól. 
Kézen fogni akart, de kirántám jobbom azéból, 
S pattanték egy erőst, csupa ismerkedni, fülébe, 
Szalma-fedett házhoz vezetett, hol, most is eszembe 
Jut, legelőször is a tetemes küszöbön nagyot estem 
(E küszöb egyszersmind tüzifát hagya vágni gerincén). 
Ronda sülyedt szoba volt, melyben, szitkozva, fölállék; 
Vastag tölgyfa padok, fal hosszant, korcsmai módra. 
A mester pedig ekkor egyik szögletbe mutatván 
Elsőnek nevezett. Oda ültem nagy vonakodva, 
Majd oda is szokván nehezen, minden tudományban 
Két év telte alatt csoda távolságra haladtam: 
Tudtam az úri könyört, hiszek-egyet, tudtam az első 
Száz zsoltár szövegét; a Bázsán szörnyü bikáit, 
A Hermont, a Zoánt és több efféle tanulmányt, 
Sőt a tanításban sem voltam rest, valahányszor 
A haragos mester rám bízta itélete végre- 
Hajtását, hatokat diktálva buták- s feledőkre. 
Ilyenkor con amore utánzám Fercsit, a hajdút, 
Aki az udvarban botozott szép ünnepiséggel 
Nyers-nyakas embereket, kik apámat nem süvegelték.  

"Ennyi jelességgel méltán kitüném a fiúk közt; 
Népszerüvé lettem, mert - reszkettek haragomtól; 
Mind kedvem keresték, hogy mérsékeljem ütésim. 
Történt egyszer a többi között, hogy az iskolamester 
Büszkén járván a rögös alju szobában alá s fel, 
Kedvem jött a fejér krétával nagyfülü főket 
Írni kabátja poros hátára. Nevettek a kölykök: 
Mest'ram hátra tekint, galléron fogja müvészét, 
És pattant fejemen bütyök-ujja vadízü barackot. 
Várj, mester! mondék, várj rá, ha nem érted a tréfát, 
Még boszumat töltöm: megeszed magvát e baracknak. 
Volt a terem végén egy furcsa idomzatu tanszék, 
Mellyet mester uram faragott ó kút bodonából, 
S alját deszkával beszegezvén, három egyenlő 
Kurta mozsárlábat fűrészelt annak alája. 
Rés volt a bodonon balról, ott bútt be a mester 
S büszkén hajlongott benn' hátra előre naponként. 
Háta megett a bodon-karimán nagy fekete tábla 
Volt támasztva, befestve dagadt lábszáru betűkkel, 
Ím e bodont szemelém ki boszúm céljára segítő 
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Eszközöműl, és így ment véghez nagyszerü tréfám: 
A tanszéknek elül lábát kivevém a tanító 
Távolléte alatt, s kórócskát dugva helyette 
Vártam a majd bejövő mestert színlett nyugalommal. 
Jött; tanszékibe bútt, hajlongott, hátra, előre: 
A kórócska kitört; maga felfordult bodonostul, 
Ráhullván a nehéz fali tábla fejére, nyakára; 
Én meg egy ugrással felülék a tábla-középre 
S híván társaimat, vidor arccal, tenni hasonlót, 
Ránehezültünk vagy harmincan mester uramra, 
És mikor ellapitók kedvünkre, mi szerte szaladtunk, 
Ő pedig ügybajjal szabadulván, elmene tüstént 
A történteket elpanaszolni apámhoz: azonban 
Semmi egyéb nem lőn az eredmény, mint hogy a mester 
Egy harmadnap alatt vándor táskával elindúlt, 
Új maradást, új hont keresendő széles e honban.  

"Mostan apám nevelőt fogadott számomra, fölötte 
Nagy bérért (tizenöt pengőt ígérve havonként!) 
Ám nekem a nevelő nem tetszett: ostoba lény volt, 
Aki - tanításon kívül - semmitse csinált jól. 
Elcsapatám. Másik jöve: azt olly alkukötéssel 
Vette apám mellém, hogy egyuttal lenne lovászom; 
Elrontá lovamat, túl kellett adnom az árván. 
Végre került egy jó: ott alszik ama szögeletben. 
Jó kártyás, lovag, ember a talpán minden időben, 
Elsőrendü vadász, neve: a tűzlelkü Doronghy, 
Hű vezetőm oda, hol szép lyány és jó bor a háznál. 
Tőle tudom, hogy' kell a nemessel bánni, ha szívét 
Itce borért, huszasért akarom megnyerni cserébe, 
És őáltala lőn, hogy - az élet zsenge korában - 
Nem legutolsó hírt szerezék nagyhírü megyémen.  

"Történt eközben, valamely Széchényi nevű gróf 
Írt valamely könyvet (kár volt nem alunnia inkább!) 
E könyvnek neve volt... Hitel... úgy tetszik Hitel! úgy van; 
Zajt üte akkor e könyv; olvasta paraszt, nemes egyre, 
Aki csak egy félnapra belé pillanthata; sőt volt 
Ollyan is, aki saját pénzén megvette magának. 
E könyvet, miután megkapni hiába törekvék 
Kedves apám, megvenni, pedig - könyvet! magyar ember! 
Végre Doronghy komám okosan kicsené kaszinónkból: 
Macska, gyümölcs és könyv, úgymond, nem orozva nem is jó. 
Hajh, deh! mit tud e föld nyomorú fia, mit tud előre? 
Tudja-e, hány évig nem adóz a magyar nemes ember? 
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Tudja-e, mennyi ezerbe kerűl majd a megyetisztség? 
Tudja-e, kit fog a főispán kijelölni? kit üt meg 
A többség? Hosszú pöre még hány évig elélhet? 
Ellenben pedig abból hány ügyvéde kihalhat? 
Jobb lett volna, bizony, soha el nem lopni e könyvet, 
Ellopván pedig azt egyenest tűzlángba röpítni 
Inkább, mintsem apám olvasni leüljön elastisch 
Székibe s olvasson, gyakran kialudt pipa mellett. 
Ó deli hölgy, sohasem kelt fel többé az ülésből!... 
Megborzadva veté lábához a könyvet, agyára 
Szökkent vére, rövid pihegéssel hátra hanyatlott; 
És - a damoklesi kard leszakadt, a szörnyü halálcsöp: 
Árva levék!.............................  

"Teltek az évek. Anyám teleit bálban, nyarait meg 
Fürdőkben tölté, keserű búját feledendő: 
Én kocsikat, lovakat tarték és tagja levék a 
Hont felüdítendő agarászó egyesületnek. 
Nyertem ezer pengős agarakkal drága pipákat, 
Kártyáztam nagyban; nem marqueurös nyereségért, 
Nem, hanem a hirért, mint földesur és nemes urfi. 
Tisztújításkor százával hánytam a százas 
Bankjegyeket (bizonyos gyapjúmnak előleges árát), 
És mama nem gondolt vele, mert neki szinte havonként 
Egy-két pár ezeret kellett felküldeni Bécsbe. 
Egykor azonban anyám hazajött egy francia gróffal, 
S e comte elhiteté vele, hogy neveletlen az úrfi 
(Már én) s hogy nevelést Magyarország adni nem is tud. 
És javasolta, hogy útaznám be müvelt Európát. 
Kaptam az alkalmon, mert untam már magam épen, 
S mellém véve Doronghy komát, túdós nevelőmet, 
S megrakván zsebemet hatezer birkával, a messze 
Útra elindúltam. Mama s a comte honn maradának.  

"Merre megyünk, dominé? kérdém a vidor nevelőtől: 
Amint eltörlött,23 de azért bátran kiparancsolt 
Rospontos lovakon szűlő falumat tova hagytuk. 
Legjobb lesz, felfelé, csak a székvárosba sietnünk. 
S innét gyors-szekeren föl Pestre, hol a dunagőzös 
Készen vár, hogy azonnal a Judenplatzra röpítsen.  
                                                      
23 Volt idő, mikor a szegény ember lovait minden kaputos kiparancsolhatta, cse-

kély szabott árért. A megyék 1840 után kezdték e visszaélést eltörölgetni - papí-
ron. A. J. 
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"Indúlóban volt a gyorskocsi épen; azonban 
Két hely üres volt még: befizettük, amennyit a német 
Pénzünkből kifogott; fecsegett valamit, mi fejünkkel 
Ráhagytuk, nehogy azt gondolja, nem értjük amit mond. 
Városokon, falukon folyvást gyühügetve haladtunk, 
Mellyeknek neveit nem tudta Doronghy komám se, 
Mástól kérdeni én pedig átallám, nehogy ekkép 
Járatlanságom kinevesse az úti közönség. 
Máskép semmi bajunk: pecsenyénk minden fogadóban, 
Jó, bár drága, borunk kivevén, hol rossz vala, néhol 
Hölgyek is, egy kettő, a legközelebbi diéta 
Végin - együtt az ujabb törvénnyel - kelve Pozsonyból. 
Már nem messze valánk Pesttől: már látni gyanítám 
Ős Buda nagy hegyeit, legalább a dajkamesékből 
Ismeretes Gellérthegyet és a tompa Királyorrt, 
Melyről obsitosok szedtek vala csillagot egykor. 
Füstös oláhfalukon vezetett útunk; hegyet értünk: 
Pest mégsem közelít, Mátyás palotája sehol sincs; 
Hegyvölgyet mászunk: végtére kilátszik a város 
És, uram irgalmazz! mutogatják: íme - Kolozsvár.  

"Mit tegyen illyenkor nemes ember? dús magyar úrfi? 
Üssek-e? kit, vagy mit? ki hibája, miénk-e vagy a gaz 
Hippophagé?24 az övé, az övé, mert mért magyarúl nem 
Szólt, magyar emberhez, Magyarországban? De hol ő most? 
Nem vala hát más mód, mint káromkodni erősen, 
S szidni - mivel nem volt egyebet kit szidni - az Istent.  
"Semmi, Doronghy komám, mind semmi; ha már ide jöttünk, 
Város ez is, mondják, nézzünk szét benne. Ugy is lőn. 
Megszeretők a helyet; nyolc hétig nézegeténk szét, 
Láttuk az egyszarvút, ettünk a tarka kenyérből. 
És most visszafelé forduljunk? Mit felelünk, ha 
Kérdi a francia gróf: micsodás Páris vagy az angol 
Főváros (neve nem jut eszembe, pedig tudom, ott van 
Írva beretvámon)? Legalább még egy darabocskát 
Útazzunk: vagy a gróf addig haza megy, vagy - utaztunk, 
Mondhatjuk, mivel így akarók, e tájra szerettünk.  

"Így Szebenen, Brassón (szép szásznők) menve keresztül, 
Assziba rándultunk. Okos egy nép volna különben 
Benne, de ostoba, mert fával kövezé ki az utcát: 

                                                      
24 Lóhúsevő. A németek gúnyneve. A. J. 
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Hátha megégne az út: hol járna ebanyja oláha? 
Itt már boldogulánk: nevelőmből folyt az oláh szó. 
Egy faluban született magyarokra lelénk. Uram Isten: 
Míly jó voln' ezeket honi tótokkal kicserélni! 
Majd Bukarestbe menénk: itt is tűzfészkek az útak, 
S ím ez oláh példán nem röstel járni ma Páris!  
"Nem tetszik Bukarest. Galacig szekeren, Galacon túl 
Gőzösön útaztunk. Hamis egy játék az a gőzös: 
A német szemetet, dudvát füstöltet alatta 
És el akarja hitetni velünk, az hajtja hajóját. 
Nem tudom én mi, de gőz nem hajtja, megesküszöm arra: 
Van télen, tavaszon füst, gőz ezerannyi minálunk, 
És mi hatása? miért nem hajtja el a vad oláhnak 
Kémény és padolat nélkűli gazos kalibáit?  

"Majd a Dunával együtt befutánk a Fekete-tenger 
Öblibe. Hej nagy tó az a tenger! partja se látszik. 
Azt hittem: feketébb leve van, s hogy tinta gyanánt is 
Használják: de biz az még inni sem ér föl a vízzel. 
Ez kutya egy út volt: fönt a födelen gonosz a szél; 
Lent a szobában gőz, nagy hőség fojta rakásra. 
Felfogadám, ha megint szárazra jutok, soha többé 
Nem fogok ülni hajóra, ha parfüm hajtja, nem a' füst.  

"Konstantinápolyba jutánk. Sok tarka török van 
Benne: csodáltam hogy' hagyják ott széltire lakni. 
Egy helyt hét tornyot mutatának: néztem a tájra 
S többet háromnál föl nem veheték. Mutatának 
Egy nagy várat is, azt mondván hogy benne a császár 
Laknék: ezt nevetém, mert annyit csak tudok én is, 
Hogy »Bécsben« lakik a fölséges római császár.  

"Őszre került az idő. Haza kellene menni, Doronghy, 
Mondám, untig elég tudományt vettünk ezen útból. 
S hét hét mulva Drinápoly, Viddinen és Belegrádon 
Által a Bánátban, Magyarországnak közelében, 
Termettünk; honnét nagy kínnal elértük ohajtott 
Falvunkat. Szomorú a többije, drága kisasszony! 
Nem nyújt élvezetet nagysádnak, csak sebem írját 
Tépdeli föl."  
De varázs Armída tovább is akarta 
Hallani s olvasztó szeme pillantása elég volt 
Bendéből kivarázslani e még hátralevőket:  
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"Házunknál idegent leltünk. Egy potrohos ember 
Otthonias képpel, melyen a vendégiszony ollyan 
Kórjeleket mutatott, mint foghúzási dolognál 
Látni lehet, fogadá zavaros színű köszönésünk... 
Honn-e anyám? kérdém; »kii?« s nagy szemeket vet az ember, 
»Ah vagy tán az előbbi tulajdonos úgy-e? az L*be 
Ment, miután harminckét évre kivettem ezen kis 
Birtokot (és ezzel kezeit bő pantalonának 
Tág zsebjébe dugá) s kifizettem mind az utolsó 
Fillérig. Tessék oda menni, ha tartozik önnek.« 
Elfordult s hidegen nézett a novemberi ködbe. 
Hajts, kocsis! ordíték az oláhnak, római nyelvén, 
Melyből majd száz szót hoztam haza távol utamból, 
Nem baj a pénz, de ma L*be megyünk, máskép agyonütlek.  
"Így a remény s ijedés kocsisomba szilaj tüzet adván 
S e tüzet ostora somnyele átöntvén a lovakba: 
Tízkor az l*i rokon kapujánál végre megállánk.  

"Itten anyám betegen feküdött, közel a legutolsó 
Perchez; alíg ismerhete rám, és félrebeszélvén 
Váltót emlegetett. Rokonunk mondá el a történt 
Gyászesetet: hogy anyám számos váltót kibocsátván, 
A gaz kölcsönzők, gaz bírák dobra verették 
Ingóit; kifogást sem hagyván tenni szegénynek, 
Mellyet - háromszor legalább - tehet a nemes ember; 
És hogy nem lévén hova nyúlnia, kénytelenűle 
Fekvő birtokomat zálogba bocsátni, de a pénzt 
Fölvévén, vele a gaz francia comte tova illant: 
Mellyeni bújában beteg ágyba esék, soha többé 
Föl nem üdűlendő!.........................  
"Félév mulva sötét-komoran tértem meg anyámnak 
Sírjától, hova eltemetém pénzemnek utolsó 
Fillérét. No Doronghy, hová most? merre van otthon? 
Mit természetesen ő szintúgy nem tuda, mint én. 
Törte fejét mégis, ha talán e vérveritékes 
Munka után valahogy sikerülne koholnia tervet. 
A tisztújítás ötlött fel végre agyában, 
Szolgabiróságot praescríbálván bajaimról.  

"Megvesztél te komám? felelék: tudod-é, hogy a zsebben 
Nincs egy erős krajcár s pénz nélkül eb a magyar ember? 
Ám ő megmutatá, hogy járatos a honi törvény 
Bakrai közt, és ért a nyúlkereséshez ugyancsak, 
Megfejtvén, miszerint a magyar nemes ősi vagyonját 
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Tízszer eladja, ha kell, és visszapörölheti mindég; 
Hogyha pedig más ad, vagy zálogosít is, olyasmit, 
S őt - mert még nem is élt - meg nem kínálta vevője, 
Jó kötekednie, mert vagy megnyeri, vagy szedi a sok 
Pótlékot, mi talán még jobb, mint nyerni sokára. 
Azt javasolta tehát: rontsunk a goromba vevőre, 
Hogy, ha nem ád még a zálog-summára, mi rögtön 
Perbe fogatjuk. Mely hadi cselnek jó sikeréül 
Másnap ezer pengőt nyomtam dagadó kebelemhez.  
"Most legelőször is a főispán tiszteletére 
Mentem. Atyám végett kegyesen fogadott. Szivaroztunk: 
Kérdeze törvényből holmit, mire hogy' felelék meg, 
Én természetesen nem tudhatom, annyival inkább, 
Mert kérdései sem voltak tisztában előttem. 
Jónak láttam azért ollyanról szólni, mit értek, 
És felhoztam a tisztújítást, szolgabiróvá 
Instálván nevemet tűzetni ki... Elmosolyodtak 
Ajkai és így szólt: ki a pályán célt akar érni: 
Tűr sokat és munkál, izzad, hol fázik, az ifjú, 
Ója magát bortól, szerelemtől. Boldog az ifjú: 
Egy tavasz és egy nyár van még őszének előtte. 
Míg tart szép nyarad, édes öcsém, hát rakjad a fészket: 
Szorgalom és tűrés! még nagyra mehetsz, csak akarjad.  

"Megköszöném s jöttem. Van ezer pengőm, tele torkom, 
Termetem és képem; tudok a kutyabőrös urakhoz, 
Van szép cifra szüröm, selyem üngöm, vértesi baltám, 
Pengő sarkantyúm, rőfös toll a kalapomnál; 
Kostököm' egypár száz kortespipa meg nem ijeszti, 
S káromkodni tudok, cifrábban mint a toborzó: 
Így nem igen félek, hogy a főispáni figyelmet 
Kortesi érdemeim, szolgálataim kikerüljék.  

"Folytak a készületek. Mert két párt volt a megyében, 
Egyik az ős magyarok nemadózó pártja: tapasztalt 
Ősz öregek, nagybirtokosok, grófok, hadi tisztek, 
Consiliariusok (mindhárom fajja ezeknek), 
Táblabirók és szolgabirók, közbirtokosocskák, 
Végre a romlatlan, címerleveles rokonoknak 
Szép szót megfogadó, jogokat védő sokasága. 
Másik a hígvelejű szóhősök zajtele pártja: 
Kik miután magokat vagyonoktól megszabadíták 
Most szabadelvűknek szeretik hánytatva nevezni. 
Máskép pörkerülő prókátorok, elszabadított 
Gazdai tisztek, bűnkereset-sujtotta uracskák, 
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Pusztult földesurak, kitagadt fiak, írnok öcséim, 
Konyhai látogatók, hervadt rózsák fizetéses 
Pillangói: rövid szóval mindennemü serge 
A békételenek, szeleburdiak és fecsegőknek; 
Nem kis része pedig honoratiorok: tudományos 
Kántorok és jegyzők s több ily kapa-unta parasztok. 
E két párt közepett vala még egy ingadozó párt, 
Mely mint színehagyott posztó, kétes, ha piros vagy 
Zöld volt-é hajdan: most illeszd bármi szinűhöz, 
Egyformán veti arra tökélytelen árnya fakóját. 
A maradandó párt tens Nemdy urat kiabálta; 
A szaladandó párt valamely nagyszáju Parázsit.  

"Hosszas volna előszámlálnom, mit követék el 
Pártom híveiért, de kivált magamért, faluszerte; 
Mint nyomtam kebelemhez a zsíros ködmenü noblesse-t 
A zamatos csókot mint viszonozám tele szájjal; 
Mint osztám a huszast, szájszámra s a száj erejéhez 
Képest; mint tüzelém őket harapós italokkal; 
Főleg mint hazudék soha nem hallott jogaikról, 
És az arany bullát, mint gyémántoztam előttük, 
Százszor is esküdvén, hogy Nemdy ha lészen alispán, 
Nemcsak a már felrótt méltatlan adót letörűli, 
Sőt a paraszti adót is köztük elosztja jutalmúl, 
És több illyeseket: mellyek bizonyos sikeréűl 
Háromezer vótum tátott rám hárpia torkot. 
Összeirás történt. Nem az elnyűtt régi modorban, 
Így ir a jegyzőkönyv, hanem új rendben, szigorúan. 
A névsor pedig a szavazás idején betüsorral 
Volt kikiáltandó s az egyén akkép szavazandó. 
Szentűl van. Mi tehát feljártuk hadnagyainkat, 
(Mert a hadnagyokat könnyű rábirni a jóra) 
Tettünk összeirást: (játék neveket kitalálni 
S a szavazást azután elvégeztetni paraszttal) 
S úgy vártuk be a tens küldöttséget, ki örömmel 
Elfogadá a kész névsort és víg lakománál 
Jókat ivott a nehéz munkára, javábul a bornak.  

"A tisztújítás egy hét vala már; mi az órát, 
Perceket úgy lestük, mint víg szüretet les a gyermek; 
És ím, hirtelen a főispán vármegyegyűlést 
Hirdettet, valamely most jött fensőbbi parancsért. 
Összegyülünk, a parancs olvastatik; ennyire megy ki: 
»Tisztesb-rendűség nem lévén ősi nemesség, 
A megye álljon el a végzéstől, melyben ezeknek 
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Voksot adott: ha nem áll, tisztújítást ne reméljen.« 
Pártom e rendelményt hódolva fogadta, szokásként 
Ellenben szeleburdi vitézink víttak erősen, 
Piszkoltak mindent, mi fölöttük bír hatalommal, 
Keblükhöz karolák a nevelt honoratior osztályt: 
És ők fércelték e kormányelleni végzést, 
Hogy: Mivel egyrészről terhet visel a nemesekkel 
A tisztesb osztály, másrészről, sokba kerülvén 
Eddig is a szavazathódítás, több haladást nem 
Szenvedhet már tisztfejelésünk: minden időben 
Állani fog honoratiorink szavazatja, kivévén25 
A szavazás idejét!...........................  

"Egy nap egy éj a köz, s mehetünk foglalni a termet. 
Méltóságos ur - a főispán - megmutatá hogy 
Van tálentoma, nem kis mértékben, hadi cselhez: 
Tudniillik beparancsola másfél ezret a nemzet- 
Őrségből (azaz: amelyekkel a nemzetet őrzik), 
Színleg a szép s jó rend fenntartására: pedig más 
Volt azalatt... titok... Ej, nagysáddal mért ne közöljem? 
Pártunk szembetünő kevesebbségét akará ki- 
Pótlani e dárdás és szúronyos őrkatonákkal.  

"Végre megért az idő: azaz eljött a kijelölt nap, 
Folyt a tanácskozmány, s bár főispán ur erősen 
Álla, hatalmas okát kifejezvén spártai csak-ban: 
Végre kiforgatták sarkából és kijelölte, 
Akit az ellen akart, mondtam: nagyszáju Parázsit. 
Indúl a szavazás. A nemesség névsora - számos 
Rőfre menő - ott reszket a küldöttségi kezekben. 
»A. betü, első név. Nincs itt? hát jőjön a másik. 
Az sincs? - Ej, minek is, hadd jőjön az, aki jelen van.« 
És jött. - Háromszor szavazánk és, rettenetesség, 
Mégis az ellen nyert! mert ők négyszer szavazának.  

"Nem kicsiny érdemeket szerzék pedig e csatatéren, 
Mert majd elrekedék. De miért kérkedjem e hősi 
Tettemmel? hiszen azt elhírli a Nemzeti Ujság!26  
Szolgabiróságom küszöbén állék. Körülöttem 

                                                      
25 A honoratiorok szavazata iránt körülbelül ily végzést hozott 1845 táján egy nagy 

megye híres ellenzéke. A. J. 
26 Nemzeti Újság. Az akkori Hírnök. A. J. 
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E hű társaim is, fölemelni azonnal az ifjú 
Judliumot.27 Tettünk, és tettek az ellenek egyre 
Szolgabirót, meg szolgabirót: főt, alt, közepesdit. 
Sorban az esküttség: »Jobb lesz mint semmi« - morogtam 
Társaimhoz, »de ti is hozzá készültetek immár 
Felmutatásomhoz, fel nem sütlek, ha csak élek.« 
Hajh, hazudék, hazudék: betelett a jurassori szám is: 
(Kell oda más számnál?) és én - ki sem is jelelődtem!!!  
"Tisztújítás ez? kérdém reszketve dühömben, 
Az van-e? vagy vásár, hol lelkeket ad, vesz az ember? 
Hol nem az érdem jő mérlegbe, hanem gaz önösség 
Űz szemfényvesztő játékot az ősi nemessel? 
Én kívánom: a főispán tüstént kijelöljön 
Engemet. - »Ó tüstént« vág közbe az elnök: »ez embert, 
E buta rendzavarót tüstént börtönbe, legények!« 
S megcsillant a sásidomú szuronyok sokasága.  

"Tudtam a nonust,28 mert a minap betaníta Doronghy 
Erre is egy kínnal, mint már majd vármegyetisztet, 
S börtön!... idézés nincs, megadás nincs, sőt kereset sincs 
Elrendelve, s ime börtön! nekem ősi nemesnek! 
Feldühödém (ki nem is dühödik vala, bántva miként én?) 
És egy erős ugrás a zöld asztal közepére 
Juttata, - társaim is követének; - hol legelőbb is 
A kalamárisokat szétrugtuk az ülnök urak közt, 
(Egy foltocska jutott a főispánnak is akkor) 
S kardot rántva erős védő helyzetbe szorúltunk.  

"Ámde a szúronyosok nyomulának hosszan előre 
Balga, ki ott is küzd, hol csak szaladásban az élet! 
A természet adott embernek lábakat is, nem 
Csak kezeket, s ki pusztán kezeit használja örökké, 
Ollyan, mint a diák, ki felől a krónika írja: 
Hogy kés- villával darabolta fel a fidibust is. 
Így mí sem teheténk egyebet, mint harmatos arcú 
Táblabirák és tens uraim tetején leugorni, 

                                                      
27 Judlium, ii. 2. A régi szótárakban neutrius, az újabbakban omnis generis: azt 

teszi: szolgabíró. A. J. 
28 Nonus, alias I. = ae nonus. Ezen melléknévnek csak két hajlítása tetszik az 

alkotmányosdiaknak, t.i. a nonus és nona: nonum (pl. dei praceptum)-mal aztán 
keveset gondolnak. A. J. 
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S hátat fordítván a fényes acél agyaraknak, 
Bordaropogvány közt kinyomulni a lármateremből.  

"Hajh de veszélyünknek még ezzel nem vala vége, 
Üldöztek szanaszét bennünket, mint fugitivus 
Úti betyárt, kinek a törvényszék s tiszti bakója 
Tiszteletére megyen (mert még egy évnyi egérút 
Van s ezalatt a vármegye ölhet bárkit az úton, 
Hisz, ha nem áll neki a végítéletnek, utólag 
Kívül birtokon, azt szabad ám fölvinni az égig!). 
Kertről kertre jutánk, míg végre a fegyveres üldők 
Vad zaja elnémúlt mint a Kösi malma Szoboszlón,29  
És mi sikátorokon, zugokon hallgatva ügettünk 
A városszélig, hol vad kocsi áll vala kettő 
- A kocsisok, hihető, bent a korcsmában aludtak - 
S én felszökve nehány társammal egyikre, a többi: 
Hű Maradossy, derék Nemadózy s a nagyfejű Szűzváll 
Még más kettővel követék az ulyssesi példát, 
És felugorva hamar másik szekerére a pórnak 
- Nem lévén mi tovább a megyéhez vonzana bennünk' - 
A zabevők közzé csapkodtuk a jaj-hegyes ostort 
Meg sem is állva előbb, mint másik vármegye szélén. 
Ott, nehogy ártatlan tréfánk bűntetti30 lopásnak 
Tessék, a szekeret, lovakat, kormánytalan úton 
Visszabocsátottuk föllelni az abrakadókat, 
És gyalog indúlánk savanyú sorsunknak elébe... 
Hajh, de mi út vala ez! megtörve csatánk dühe által, 
Éhen, fáradtan, de kiváltkép szomjan utaztunk, 
Fő utakat kerülénk, rettegvék felfödözéstől, 
Áztunk, szikkadtunk, valamint tetszett az időnek. 
Legfőbb pontra rugott pedig a nyomor e mai éjen, 
Melyben az orkánnak kísértetek is segitettek, 
Melyben a vész elszórt bennünket s ördögi csalhang 
Hívogatott - majd elrémíteni - bűvtele síkon. 
És tán halva kelünk föl e hajnal lenge szelével, 
Mellyet az ablakokon már-már érzek belopódzni, 
Hogyha te, tündérhölgy, nem küldesz előnkbe vézérfényt, 
Híván nagy kegyesen gyönyör- és kéj-lakta honodba."  
*  
                                                      
29 Töredelmes szívvel megvallom, hogy ez a szép hasonlat plagium, e klasszikus 

sorból: Hallgat az én múzsám, mint a Kösi malma Szoboszlón. A. J. 
30 Mert vannak nem-bünteti lopások is. Pl. időlopás, becsületlopás, stb. A. J. 
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Harmadik ének 
Már a pirók hajnal diadalzászlója kifeslett 
Napkeleten, s folyvást pirosabbá lőn a hegy ormán; 
Réteken, erdőkön, falukon és városon egyre 
Ébredezett a zsibaj, jeleül, hogy az annyiszor ifjúlt 
Természet ma megint felocsúdott rémriadalmas 
Álmából. A paraszt nyujtózva kel ökrei mellől 
És kitörölve szemét, a most féléve mosottat, 
Cserhaju öklével, ballag mérsékleti boltba31 
Egy negyed életvíz lélekderitő italára. 
Szurdikos utcákból, hol az éjt festékes aráknak 
Karjai közt tölté, kimerűl tollas köpenyeggel 
Egy vagy két filozóf, szüleiknek drága32 reményi: 
Élni sietnek ezek, vásárlani új gyönyörélvet 
Pár huszasért s pótlékul adott potom életerőért. 
Már ama jobbak, kik magukat rég túlmivelék az 
Ostoba természet pimaszos szabatú reguláin, 
Vetkeztettetnek lefelé, hogy az éji Geschäftek 
Lankasztása után elaludják a nap unalmit. 
Itt-ott utcaszögön serkennek a városi őrök, 
És elballagnak kipihenni az éji virasztást, 
Osztoznak zsebelők, csendőrök, az ég adományán, 
Majdan a károsnak nagylelkűn visszahozandók 
Elsikkadt fejszéje nyelét, hitványka jutalmért.  

Főleg a vendéglő körül éber az élet azonban. 
Fürge legények, zöld kötenyekkel, ki s be sorolnak, 
Hónuk alatt foglalva tekeres, kalapács kezeikben, 
Még füleik mellett a múlt napon ott feledett toll. 
Benn, a keringőben33 fölfejlenek ím a tekercsek, 
Zöld, veres és hószínü fejér kelméket eresztvén, 
Mellyekkel padokat, táblát és karzatot egyre 
Felcsicsomáznak a zöld hasu fickók, óva szegezvén 

                                                      
31 Erősen indítványozgatták a mértékletességi egyleteket, angol mintára. A mé-

résről. A. J. 
32 Mert: ami sok pénzbe kerül, az drága: úgyde a szülői remény sok pénzbe kerül: 

ergo drága. A. J. 
33 Keringő: Reitschul. Így neveztetnek azon tágas termek, melyekben a dicső 

magyarok more patrio walzerezni szoktak. A. J. 
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Széleiket, nehogy a fizetetlen nemzeti kelmék, - 
Mellyek a Grosshändler soha nem feledő pagináin 
Írvák, nem szelidítve büvös saldirt erejével, - 
Elszakadozzanak, és a vevőt más boltba riasszák. 
Nemzeti ünnep lész itten: Védegyleti Gyűlés. 
Már gyűl a sokaság bámulni a tarka mutatványt, 
Éttelen újságvágy dologellenes ingere hajtván. 
Jőnek urak, nem-urak, vászonnemesek, paszomántos 
Birtokosok, frakkos megyetisztek, arasznyi szakállal 
Kardosan és botosan, hogy tudjanak ülni tanácsot; 
Úri parasztok, azaz kutyabőrtelen értelem aljas 
Emberi: ügyvédők, tisztek, papok, orvosok és föld- 
Mérők, kik hálátlanúl nem rettegik édes 
Anyjokat is lánccal terhelni naponti kenyérért; 
Végre zsidók, lesikált állal, hagymás faluszájak,34  
És a kanászoknál szigorúabb sorsu tanítók. 
Asszonyok is: lelkes buzgalmu leányi e honnak 
(Nem sokan e nemből) honi festésű rokolyákban, 
Legtöbben divatos kelmékben, máshoni drága 
Csipkebodor közepett ülvén mint nyársra feszült lúd, 
Tartani pártatlan bírálatot öltözetéről 
A bejövő-kimenő minden rangú sokaságnak; 
Szűkkezü kalmárnők csődöt lehelő piperével, 
Vesztaszüzek, zsoldos katonák ónnal teli karján, 
Peckes mesternők, feszes arccal, gömbölyü testtel; 
Szürke harisnyájú, idegen haju cifra zsidónők, 
És lyány-asszonyok, e szók értelmében egészen, 
Kik csak a buzdító, a tevékeny férfira várnak, 
S készek mindenöket, nemes elszánással, od'adni. 
Áldozatúl, a hon gyarapúlásának okáért. 
Jött Rák Bende vitéz, jöttek mind társai. Őket 
Ellátván a büvész Armída tanúlevelekkel: 
Mintha nemely távol megye gazdag táblabirái 
Volnának, legelőbb most látogatók e megyében 
Kis részbirtokukat, feljöttek tiszteletére 
A megyeispánnak, ki, nem is kételgve irántuk, 
(Mert tudhatta-e azt: ki, hol és mit bír a megyében?) 
Szívesen elfogadá, s meghítta gyülésbe is őket. 
Végre az elnök jött, ki nagy éljennek közepette 
Székeig elhatván, ekkép kezdette beszédit:  

                                                      
34 Falu szája a jegyző. A. J. 
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"Én nagyon örvendek, látván, becses úri közönség, 
Mily nagyszámu magyart képes még gyüjteni egybe 
A haza érdeke, mit mostan van látni szerencsém. 
A védegylet ügyét akarom kegyetekbe ajánlni. 
Balgatagok voltunk mostanság, nagybecsü gyűlés: 
Ősi apáink megtanulának szőni darócot, 
Törni juhbőrt szittyás kacagánynak, szíjt hasogatni 
Bocskoraikhoz, kalpagnak rókát lenyilazni, 
Farkast és medvét bundának csáva-cserezni, 
Asszonyaik pedig a lent fonni, himezni a vásznat, 
Kötni erős csipkét és varrni magoknak, uroknak: 
Ami kevés pénz volt, nem ment külföldi zsebekbe, 
Nem hanem - eltemeték, minekünk, késő maradéknak. 
Ámde mi elhagytuk nyomdokjaikat: kacagány helyt 
Szűk zsákot viselünk zagyvált szinü condra szövetből, 
Párizsi utcákhoz készített kelmetopánkát 
Hordunk, öltözetünk valahány darab, annyi királynak 
Országából jött, s jó drágán - néha hitelben - 
Vettük, ugar földünk bevetetlen hagyva miatta. 
Ez gonoszúl megyen így. Kinek egy garas a jövedelme, 
S hármat költ: az előbb, vagy utóbb, de bukásra jut egyszer. 
Íme azért lelkes, takaros polgári e honnak 
Egyletet állíttak, melynek minden magyar ember 
Tagja lehet, s nem kell mást tennie, mint fogadással 
Azt ígérni, hogy ő honi kelméket fogad el csak 
Öltözetűl, honipar művét használja magának. 
Álljunk hát e nemes, csak húsz krajcárba kerűlő 
Társúlatba mi is: ki ne tenné ezt a hazáért, 
Lévén alkalom azt illy olcsón tenné dicsővé? 
Itt az ív: írjul alá. Kezdem: másfél huszas; itt van!"  

Szóla; megéljenezék, és végre leűle szokáskint. 
Ellenben pedig a tűzlelkü Hamarfy felálla: 
"Én nem kérdezem azt, használ-e honomnak az egylet" 
Kezdi, "csak azt: kormány ellenzi-e vagy sem? azonnal 
Tudni fogom, vajjon üdv rejlik e benne, vagy átok. 
Úgy veszem észre pedig: nincs a kormánynak inyére, 
És így, nem magyar az, cudar az, ki tagúl be nem álland."  

Melyre vitézlő Bende, dühét nem bírva, felugrott, 
S fülhasitó hangon így ránta magára figyelmet: 
"Az cudar, aki teszen kormánya, királya dacára. 
Az cudar, aki e kardviselő nagy nemzet egyénit 
Görbe takácsokká, festőkké tenni akarja! 
Illik-e az, hogy lent fonogasson az ős magyar ember? 
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Illik-e, hogy gyapjút csapjon? Végtére: ki tiltja, 
Ezt ne vegyen, vegyen azt a szabad-zsebü honfi nemesség? 
Verje meg a magyarok szent istene, aki aláír."  

Rosszalatot búgott e szókra egész balog oldal: 
Ellenben javalá a sanior és mosolyogta; 
Melynek szürkehajú seregéből Aggdy felállván, 
"Meglehet" így kezdé: "van jó ezen egyesületben, 
Ámde korán van még, éretlen rá a magyar nép. 
Ifju korunkban, jól jut eszembe, mi lelkesedéssel 
Terjesztők a magyar szabatú köntöst haza-szerte! 
Szalmai volt a láng: frakkot visel a magyar ismét. 
Most pedig a kelmét kívánnák megmagyarítani: 
Meg nem foghatom azt, mért nem derekabb magyar öltönyt 
Anglia-posztóbúl, mint quakert szabni magyarból? 
Hordjunk zrínyit előbb, azután írhatjuk alá ezt."  

Gróf Telivér lőn most a szónok egész tüdejével: 
"Kormányellenies cél rejlik az egylet alatt, és 
Forrongásra vezet: megrontani minden erőmmel 
Szent kötelességem; pedig ez sok szép huszas áru 
Múlatság, uraim, nem mint önök egylete! már is 
Tízezret fizeték, pengőben, a gyáralapító 
Társúlatba, de nem sajnálnék adni megannyit, 
Csakhogy a védegylet bukjék, mielőbb, mi rutabbúl."  

Τον δ απαμειβομενος   fölkelt gróf Lánghy, tüzelvén: 
"Én is adék a gyáralapító tárba, nemes gróf, 
Húszezret, de azért nem kérkedem ily helyen azzal. 
A védegylet ivét pedig épen azért fogom, ímhol, 
Írni alá, mert húszezerig meg kell rövidítnem 
Pénzkiadásomat; igy magamat, honomat kisegélem."  

Ónapy táblabiró váltá fel a grófot: "Örömmel 
Lennék társ az urak céhében s nem vonakodnám 
Subscríbálni azon papirost "úgymond" ha lehetne; 
Ámde nagyon méltó mentségem: tisztes öregnek, 
Mint magam, ily kirivó szinü köntöst hordani nem szép 
Lenne, fehért, zöldet, vereset, mint látom e tábl..."  
A nagy kacagás vágá ketté az öreg szavait, ki 
Szégyenkedve leült és felfogadá: soha többé 
Szót nem emelni, habár lopnák is előle hazáját.  

Szünvén a kacagás, Rőfész foga szert, s puha öklét 
Törve: "Alássággal hírül adom, a honi kelmék 
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Brünn - vagy izé... Gácsról" igazítá arca-pirultan 
"Még ma megérkeznek, szolgálhatok illemes áron...?"  

Nagy köhögés jöve rá s így kénytelen újra leűlni. 
Singhy barátja pedig könyökét megrántva susogta: 
"Mit gondol koma, bukni akar honi kartona mellett?" 
"Ej koma", válaszol ez, "van eszem. Két vén honi mellett 
Tízet adok külföldi vagyont szint' oly magas áron, 
Végre, bukást mondván, a gyárt buktatni segítek." 
"Már az más" felel a koma, képe simára juháztan.  

Folyt az aláírás, szónoklat: s megjegyezendő, 
Nem szólt mind, ki aláírá az ivet, de viszontag 
Sem mind írta alá, ki az ügynek szónokaképen 
Sok nedves tenyeret fájós tapsokra hevített. 
Most Pipy gróf kelt fel s ügy pártolatára emelt szót: 
Mert, úgymond, divatos ma ez eszme nagyok, kicsinyek közt, 
Mert nem sokba kerül, s nagyon is lágy a kötelezmény: 
Puszta becsűletszó fékezve csak a kirúgókat. 
És így, aki belé unt, bizvást visszavonulhat: 
Szó a kötél, szabad azt revokálni, kivált a nemesnek.  

Hangady táblabiró hasonúl pártolta, ez okbul: 
"Olcsón vesztegetem gyapjúmat" mond; "ha Magyarhon 
Szinte csinál posztót s a külföld hordja tovább is, 
Szökken az ára, hiszem, s akkor huszasom, haza hozzák." 
Mellé szólt Rohanász; ő, úgymond, helyben aláír, 
Él hite keblében - s ez okon kész áldozatokra - 
Hogy védegyleti tag testén a nem-honi kelme 
Benn született honivá nemesül idegen szaga múltán. 
Borzond is javalá, ott látván benne az üdvet, 
Hogy lecsepűli böcsét a külföld áruinak s így 
Féláron vehet ő idegen-készítte iparműt. 
Langyi hasonlóul, nem igen tűntetve, aláírt; 
Ő az egészt levegőtisztító éji lidércnek 
Képzeli, mely se nem árt, sem használ szembetünőleg, 
S el fog tűnni megint, miután ragyogott egy időig, 
Ingady ellenben - majd bal, majd jobbra tekintve, 
Hosszú kétely után sem merte nevét odaírni 
(Juste milieu-s vala ő), abban lele mégis egyensúlyt 
Hogy fogadást tőn és - azt mondják - esküt adott rá 
Négy szem közt, miszerint, bár nyilván írni körülmény 
Tiltja, titokban azért hű lészen az egyesülethez, 
És, ha jutányosban kaphat honit, azt vesz örömmel.  
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Illyen s még badarabb okokat hordván fel a gyűlés 
Tagjai kölcsönösen, miután a gyomorkaparó dél 
Hírül adá, hogy a gazdasszony káromkodik otthon, 
És a béketürés gyakor ásításra fakadt ki: 
Amint testi szemét éhség hálózta, fokonkint 
Nőtt értelme világa az elnöknek, ki egészen 
Tisztában látá kettőkor a tárgyat, a tisztek 
Megválasztattak (mind jó hanyag emberek) és a 
Gyűlés téltul elégült újságvággyal eloszlott.  
Bendét gróf Telivér meghítta magához ebédre 
Sorsosival, másnap pedig a követútasítások 
Választmánya előtt mutatá be levente barátját.  

Nagy kazal indítvány, szép változatos vegyületben, 
Várt a tanácskozatok percére, hideg nyugalommal: 
Minden előtt a magyar nyelv fordula kézre közőlök. 
Ennek az ellenzék egy kis töredéke ohajtott 
Volna erősb szövetű törvényt, mely bírna darázzsal 
Szintúgy, mint a legyek törpéivel és szunyogokkal: 
Ámde a nagy "numerus" megelégvék, sőt köszönettel 
Vette az eddigit is, némely nem győzte csodálni: 
Mint történhetik az, hogy már nincs tiltva magyarnak 
Szólni, pörölni, Magyarhonban, született anyanyelvén.  

Most az avíticitás kérdése került felül. Ez sok 
Szép köhögésre adott okot (ó mert szörnyü poros volt!) 
Majd, miután fel lőn olvasva, vitáztak erősen, 
Felhordák okait mind a négy nemzeti lapnak, 
Sőt felül is múlák ezeket pokrócban, epében. 
Földesurak, kiknek tetemes földbirtokaikra 
Dédükök elfeledett bűváldozatúl ebet ölni 
S bőrét a szerezett holdak hátára terítni, 
Hogy védné azokat harapós prókátorok ellen, 
Rögtöni eltörlést javasoltak a nyűg ősiségnek. 
Ellenben megavúlt ügyvédek, régi fiókok, 
Szú-likacsolta családszekrények felkutatói, 
Ó nevek emberi, volt uradalmak messzire terjedt 
Mesgyéin legelők s tengők örök álmu reményben; 
Szemrontó firkák halovány rejtélyei titkán 
Rágódók s egyebek, tudná a manó lesorolni, 
Alkotmány-kidülést, nemzetsírt láttak ezen szép 
Aggszerü intézet legutolsó körme-szakadtán. 
Legkitünőbb vala most Rák Bende beszéde, ki tartván 
Zálogosított birtoka vesztétől, kimeríté 
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Ékesszólását a veszélyes gondolat ellen. 
"Nemde", kiált hevesen, "most is sok a pertelen ügyvéd, 
Kik, mivel egymástól nem tudnak elélni különben, 
Hajhászok, keritők és alkuszok és veszedelmes 
Csendzavarók lesznek, mindennapi szűk eleségért? 
Most vegyük el kenyerök jobb részét: nem fog-e majdan 
Fellázadni egész seregök, s e drága Magyarhont 
Nem fogják-e utóbb fenekestül felborogatni?"  

Ingady ellenben kívánta, hogy "eltörülődjön", 
Mindazonáltal nem rögtön, mivel az sok elárvult 
Hajdani nemzetség ígényit meghiusítná, 
Nem: hanem elvárván végét minden folyamatban 
Lévő és ezután kezdendő ősi pöröknek.  

Még ugyan a többség akaratja ki sem vala mondva. 
Mindazonáltal, időt kívánván megtakarítni, 
Sorra kitálalták a tárgyakat, okszerü célból: 
Hogy ki egyik tálból nem eszik, nyulhasson a máshoz. 
Bende a hongyűlés éventi ülései ellen 
Tiltakozék, kérdvén: minek azt a sok f... törvényt? 
Ollyan a törvény mint a bor: fanyar ízü ha új még, 
És savanyú képet torzít mellette ivója, 
Míg a megérett ót kéjelgve bocsátja le torkán. 
Van Verbőczyben ó is elég, csak győzze az ember 
Azt betanulni; miért ahelyett hát gyártani újat? 
Isten tízet adott mindössze az emberi nemnek: 
És mi nem érnők meg félmázsás corpusainkkal?35  

"Úgy van, öcsémuram" ősz Patvardy felelt helyeselvén, 
"Hajdan az ifjúság tanulá, mint tisztes apái, 
A haza törvényét, mint azt Verbőczyben és szent 
Corpus Jurisaink foliánsain írva találta: 
Most, tanulás helyt, őmaga gyúr, külföldi anyagból, 
Új törvényt, nehogy a régin rágódnia kelljen."  

Másik a képviselő rendszert átkozta kegyetlen, 
Mondván: nem lakik ő jól más szájával, eszét sem 
Bízza magánál, úgy lehet, ifjabb képviselőre.  

Aggdy a kortesség szép volta felől csodaszépen 
Értekezék; Telivér a német vámra sohajtott, 

                                                      
35 Corpus: Test. Ha lélek volna benne, úgy élő lény volna. A. J. 
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Úgy hívén a hazát tündökleni gazdag iparral. 
Gróf Pipy kényszeritett örökös váltságot ajánlott, 
Melly a jobbágyot kötelezze kiváltani földjét; 
Földesurát, úgymond, szükségtelen így kötelezni: 
Az, maga hasznáért, örömest lép alkura úgyis.  

Volt, ki füléig adós maga, üdvet a státus-adósság 
Elfogadásában keresett, nem tudni, mi okból; 
Másik egész tűzzel - vala bár hive a maradásnak - 
Sürgete teljes szót minden városnak adatni, 
Csakhogy az ellenzék leszavaztassék a diétán. 
Lánghy a kormánynak felelősségét akará ki- 
Vinni: derék akarat! kár volna ha nem sikerülne! 
Mondják: így akará az egérnem is egykor a macskát 
Megzabolázni, de nem hallottuk még az eredményt. 
Mások a sérelmek tárgyában emígy szavazának: 
Minthogy ezen panaszok nagyon is halmazra tolúltak, 
S mink, fiatal maradék, nem tudjuk már nagyapáink 
Régi gravameneit, nem tudja miénket a késő 
Posteritas: jó voln' ezeket mind összeszedetni, 
És egy öreg könyvben kinyomatni jövő tudomásul. 
Ám sokan ellenzék e javaslatot, azt bizonyozván, 
Hogy feledékenység legjobb ír e panaszokra. 
Szóltak az esküttszék mellett és ellen is, ámbár' 
Vékonyan ismerték ezen intézet miben-álltát, 
Csak hírnévben, mint a monda vitéze a kávét: 
Hja, de mi csillagaim, törvényhozatalra születtünk: 
Azt is látnunk kell, ami túl van hályogainkon.  

Mindezeket, pro és contra, vitaták sok időig; 
Mindenik önnéztét akará a többire tolni, 
Vélekedésében tetszék mindenki magának, 
És maga sátra előtt söpré minduntalan a port. 
Így, természetesen, lehetetlen volt egyesülni. 
Látta az elnök is ezt: hogy azért más térre vezesse 
A meddő szavalást, ámbár még nem vala sorban, 
Híres ügyét szőnyegre dobá a házi adónak.  

Mintha darázsfészket pajkos süheder faderékban 
Megbizgat, dühösen zúdul fel a hangos odúban 
A szuronyos bogarak számnélküli nagy sokasága: 
Úgy zúdúlt föl egész teremök, hallván az adó szót. 
Elsőbb is Rohanász foga szert, és cifra beszéddel 
Nemcsak a házi adót, hanem a hadit is helyeselte, 
Mert, vegyük észbe, magának nem volt semmi vagyonja, 
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Sőt a reménybelijét is túlhaladá az adósság. 
Ellenben Telivér gonoszúl csépelte a tárgyat, 
S hosszu beszédének farkául így teve kérdést: 
Volna-e képtelenebb annál: hahogy a nemes ember 
Nemcsak a választás terhét, mely annyira súlyos, 
(Egy tisztújítás taval is négy ezriben állott) 
Fogná hordani, nem, hanem a megyetiszt fizetését 
Szinte viselné a házsártos, lomha paraszttal, 
Kit csak, mint a diót, törten használhat az ember? 
Gróf Pipy váltá fel, de nagyon más-szőrü beszéddel. 
Ö minap apjával csak egy úgynevezett szobalyányon 
Összeveszett gonoszúl, s azidőtől fogva szünetlen 
Pesti Lapon legelész és átkozom egy liberális; 
Hármat a legjelesebb cikkekből szóhiba nélkül 
Elfútt, s elfogadá az adót; de az emberi szívek 
Vizsgálója tudá, hogy a szónak rejteke táplál 
Némi reményt, miszerint hamarább rá száll az örökség, 
Mintsem a házi adó törvénye fizetni szorítná, 
És így még lesz idő a nem-fizetősdi szerepre. 
Most ősz Aggdyra jött a sor, ki felállva, nehézkes 
Mozdulatokkal (mert ő nagy nyomatéku egyén volt) 
Méltóságosan így szavazott: "Természeti törvény, 
Hogy kiki ollyan arányban hordja az álladalomnak 
Terheit, amilyen részvétese a jövedelemnek. 
Én a közös fizetés terhét őszinte örömmel 
Üdvözlöm. Hogy adóz a jobbágytelki nemesség, 
Én javalom, mert azt a jogosság hozza magával. 
Tudva van ott: mellyik nemes és hány véka vetést bír, 
És az adókivetést akadály meg nem nehezíti. 
Ám a birtokosok már más rovatúak: ezeknek 
Terjedetes faluit, pusztáit, mesgyehatárit, 
Völgyeit és hegyeit, vizeit, gazait, pocsolyáit, 
Erdőit, mezeit, nádréteit és legelőit, 
Malmait, amellyek kétszer vámolnak: először 
Míg zöld még a vetés, megye-meglimitálta vizökkel, 
Aztán majd szemül is molnár-szentelte fukákkal, 
Mindezeket nincsen ki e földön számba vehesse. 
Én hát, bár az adófizetést is örömmel akarnám, 
Még most megmaradást javalok subsidiuminknál." 
Erre legott tüzesen felpattant a deli Borzond: 
"Táblabiró tens Aggdy Ferenc úr úgy teve, mintha 
A szabadelvű párt szabad elveit osztani hajló 
Volna, de lám a szeg kiüt a már rég elavúlt zsák 
Hézagain, s a víz kifoly a rossz rosta fonásán. 
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Jobb azt szép kereken megmondani: »én nem adózom«; 
Vagy: »bizony én igen« és nem hímhámozni körötte 
Én feltétlenül fizetem - bár zúgjon akárki - 
Házi adóm, mihelyest - felelőssé válik a kormány."  
Lánghy nem így akará, hanem elsőbb tettleg adózni, 
S akkor a gyűlt pénzről majd rendelkezni magunknak. 
"Míg e zöld táblán" úgymond "készítjük az ingyen 
Terveket, én addig nem várok semmi eredményt. 
Kezdjük el a fizetést, alapítsunk nemzeti tőkét, 
Majd lesz terv is elég, csak pénz s akarat ne hiányzzék."  

Nem helyeselte szavát e grófnak a szellemi párt sem. 
Mit? rögtön fizetést? morogának. Az esztelen ember! 
Sokkal szellemiebb haladónak véltük a jámbort. 
Mintsem időt töltsön s kezeit szennyezze, fizetvén 
Materialis pénzt ragyogó pompáju szavak helyt. 
Majdosi pártolná, de haragszik, hogy liberális 
Pendít meg mindent legelőbb, pedig ő szabadelvű 
Ember után, mondá, még mennyországba se menne, 
Lepkefy ellenben - ki ma szólt elsőbb a gyülésen, 
Ifjui lángszívvel kelt védelmére az ügynek. 
Ő csak a mult napokban tért vissza honába Pozsonybul, 
Hol, mint úgynevezett Lantaxerr,36 sok mosadékot 
És átkot megevett megivott két évnek alatta. 
Ott, bár ótta magát a közös ragadálytul eléggé, 
Hajh! megmételyesült (legalább azt hitte az apja) 
És, uram irgalmazz! szabadelvű lőn a fiúból. 
Itthon elővették csípős lúgját a szülői 
Feddésnek, s váltig mosogatták azzal a kölyköt: 
Hasztalanúl! Szerecsent mostak. Végtére a gyeplőt 
Búsan utána veték, várván, hogy a köznapi élet 
Tégla-darabjaival dörzsölje le a veszedelmes 
Szellemi mázt. - Éljent aratott, végezve beszédét.  

Most miután a jobb s balog oldal sorban elállott, 
Juste milieu-s uraim neki bátorodának a szónak. 
Volt ki adót fizetett, de csak úgy ám, hogy ne adónak 
Híják a fizetést; másik kész volt az adóra 

                                                      
36 Lantaxerr, azaz Landtagsherr. E címmel a pozsonyiak nemcsak a követet, ha-

nem írnokát is megtisztelték. Itt ez utóbbi értelemben áll. A. J. 
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Úgy, ha az eddigi nagy terhű subsidiumok37 helyt 
Könnyebb rendes adó lépend, s nem hajtatik oly nagy 
Tűzzel, mint szedetik ma az ily országos ajánlat. 
Legnyomosabban szólt pedig a jó Ingady, mondván: 
"Szívemből akarom, hogy adózzék minden, e honnak 
Felvirulásáért, kit egével bétakar e hon: 
De kérdem: mire ám? Nem kell-e kitudnom előre 
Részletesen, hova fog pénzem költetni, mit adtam? 
Hány kapocs, és hány sín kell a vasutakhoz? az őrnek 
Mit fizetünk? s abból mi esik rám? Hát a csatornán 
Hány garas egy napszám? Hány ásó és kapa kell ott? 
Mindezt tudni nekem, kérdem, bőrömbe nem áll-e? 
Én, hogy az állandó fizetés törvénybe irassék, 
Kívánom; de előbb állandóan s örök évig 
Szükség, részletesen, híven, kicsinálni a költség- 
Jegyzéket; hova majd az adó fordíttatik évrül- 
Évre; s azon munkát a törvénytestbe nyomatni, 
Hogy tudjuk, mikor és mire kell filléreket adnunk. 
Én, ha ezen jegyzék törvényünk testibe nem megy, 
Semmi adót el nem fogadok, bár elvem adózni."  

És már nem vala több szónok; röviden szavazának: 
Elfogadák az adót, kiki fenntartván a magáét. 
Bende pedig nem szólt; komolyan pödrötte bajúszát: 
Csak ti pöröljetek, így gondolta, saját magatoknak, 
Én tettel mutatom meg: adózik-e lélek e honban?  

Ingadyhoz vala most meghíva ebédre, ki tegnap 
A szabadelvűknek készítette fényes ebédet, 
Most pedig a maradó pártot kérette magához. 
Ingady gazdag volt s perszé gyermektelen ember; 
Nője derék asszony, köpcös, piros arcu menyecske: 
Ez radikál nő volt: nem szenvedhette a foldást 
És toldást, hanem új kellett neki szüntelen: új pénz, 
Új ruha, új vendég, új házi pör, új kocsi, új hír; 
Nem csoda hát, hogy az új arcú Bendét sem utálta, 
Sőt avatott szemek azt kezdették sejteni: Bende 
Kedvéért örömest eltűrne kevés gyanusítást.  
*  

                                                      
37 A subbbsidiumok beszedése véghetetlen lassúsággal járt, a votumok bejegy-

zése miatt. A. J. 
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Negyedik ének 
Mélyen aludt ezalatt szabadelvü Hamarfy lakában, 
S nem vőn részt az ülés fontos dolgában egész nap, 
Hajh, mert némi csodás esemény, mintegy meseforma 
Messze letartá őt a vármegye zajteremétől. 
Ingadynál fényes lakomán volt tegnap a "szellem" 
(Így nevezék pártját) s jól megrakodék vala "hússal"; 
Ott torozott ő is, s mivel úgy szabadelvű modorban38 
Itta vizét a közös habarékú városi kútnak, 
"Nem vala szokva ehez, minthogy nem iszik vizet otthon", 
Rosszúl lőn az ebéd végén: megevék tizenöt szem 
Labdacsot, egy cigarót elfúkált, nemzeti színű 
Fagylaltat csemegéze, zuhanyt vőn: hélas! hiában! 
Gyomra motóláit megakasztani nem vala képes. 
Lőfegyvert ragadott és ment szellőzni szabadba. 
Drága mezők tilosán gázolt nemes andalodással!39  
Itt-ott nyúlfi szökött fel az orra előtt: de, gonosz sors! 
Elfeledé zsebjét ellátni szem-él-köszörűlő 
Völgyes üvegjével, s nem látá hol van a célgomb.  

Ballag, ballag odább jó illatú rét selyemében: 
Mígnem eléri a hűs erdőnek naptalan árnyát: 
Ballag, ballag odább erdők szem-irígy sürüjében. 
Mígnem a fáradság leveri, s narcissusi forrás 
Szélire bágyadtan lehevervén, ottan elalszik. 
Meddig aludt e regényszerü fekhelyen? én a világért 
Sem tudom, órám nem lévén, mely tiltsa jegyetlen 
Tűnni a vándor időt emléktelen elfeledésbe. 
Az bizonyos, hogy amint ébredt, mindjárt deli nimfa 
Csínos alakja tünék fel, a forrás zöldgyepü martján, 
Tarka csöcsös korsót a kristályhabba merítve. 
Volt pedig e hölgynek hosszú haja fonva szalaggal, 
S barna lapos kötelűl, kikiríkitelen fara mentén, 
Rózsaszinű rokolyán feljül lebocsátva ináig. 
Arcain ép szüzeség hajnalrózsái virúltak; 
Cifra selyemkendő volt vetve nyakába, de keble 
Halmai félnyiltan mosolyogtak alóla, dagadvák 
                                                      
38 Fiatal ember, kiváló szabadelvű, épen nem ivott bort társaságban. Priesnitz 

fénykora is erre az időre esik. A. J. 
39 Nemes embernek mindenütt szabad volt vadászni. A. J. 
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Nyári melegségnek vérduzzasztó erejétől. 
Lábai, a picinyek! födezetlenül ikraközépig, 
Mint tejben fürödött pipatajt, vérszín papucsából 
Gömbölyüen kelvén, a gyep zöld bársonya mellett 
Nemzeti színt adtak, s mivel a tűzlelkü Hamarfyt 
Érdekelé minden, mi honát juttatta eszébe, 
Talpra szökött, s derekon karolá a szöghaju szűzet. 
"Angyalom, édeském, kincsem, ne sikolts, ne szaladj el, 
Nem lesz semmi bajod, bántalmad: ehol van egy erszény, 
Telve huszas pénzzel; tied ez kendőre, szalagra, 
Csak ne szaladj, ne sikolts, lásd nem vagyok én hamis ember." 
Ám a leány ledobá erszényét s visszamosolygva 
Elszaladott, mint a fejszétlen rengeteg őze. - 
Futja Hamarfyt a lyány, hajtván őt szűzi szemérem; 
Szűztelen indúlat futtatja utána Hamarfyt, 
Keble tüzét annak lobogó meze szítva parázzsá. 
Fák, bokor és rónák mellőlük visszaszaladnak, 
Fák, bokor és rónák hidegen bámulnak utánok: 
Mígnem egy ékes völgy közepén a nimfa megállván 
Tűz arccal, pihegő mellel, megvárja vadászát. 
Már bujaság izzó nyílvesszeit ontja szeméből 
A nekibőszült hím, már égő keble tüzétől 
Nyelve nedűtelenül, repedett ajkbőre sováran 
Várja meleg csókok zamatos levü záporesőjét; 
Már szilaj indúlat megvillanyzotta karokkal 
Reszket az éhes vad felölelni a nagybecsü zsákmányt: 
S hah!... az igéző lyány rút egyszemü vén banya lőn, ki 
Feltartván zörögős kezeit, mint Éden örökre 
Zárt kapuin kardját Jehovának visszafenyítő 
Angyala, ott állott, kiaszott tilalomjegyezőként. 
Visszariad, s mielőtt tisztán eszmélne Hamarfy, 
Hármat tapsol a nő tenyerével, s a pofozott lég 
Háromszor veri föl visszhangjait a ligeteknek. 
Ekkor az éj minden rém állata zúgva előjön: 
Ronda füles-baglyok, denevérek nagy sokasága 
Röpdesnek körülötte, varangyok tábora tesped 
Lába elé, iszonyú mérget kérődzve tokáik 
Sejtjeiből, kígyók csúszkálnak, vértarajokkal, 
Öltögető nyelvvel, dühösen, mert épen a titkos 
Kő-fúvást kellett elhagyniok: ördögi pillék, 
Tarka török kendőt vetvén berovott derekukra; 
Pókok, hátaikon hordván aszkéta keresztet, 
Ellenben hasukat táplálvá rabolt zsiradékkal 
Ádáz skorpiusok, meleg égalj élet-eloltó 
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Szörnyei, mellyeknek lassú hada krími tatáros 
Száguldói gyanánt jőnek fene tőrü darázsok. 
Mindezen undok nép hősünket közre szorítá. 
Már a szikla remény kebelében szét vala mállva 
Amikor, egy percben, kettéreped a beborúlt ég 
S villámként ragyogó béllése kilátszik a mennynek; 
Egyszersmind érzéktompító csattanat által 
Földre rogy és darabig hever életvesztve Hamarfy. 
Amint visszanyeré eszmélete tiszta világát: 
Egymaga volt a völgy közepén: eltünt a varázsnő 
Szörnyeivel, s a magány csöndét csak a hársfatetőkön 
Játszadozó szélnek bágyadt susogása boszantá. 
Néz körül: a forrás hova lett? álmélva Hamarfy, 
- Mert beteg álomnak gondolja egész eseményét - 
Nincs forrás, idegen minden körülötte, komor fák, 
Vad tüskék állják el utát, bármerre tekintsen.  

Már pedig a rideg éj ködpaplana kezde terülni, 
Már a házi-urak kibuvának rejtekeikből 
Itt-ott hallatván a marasztó nyájas üvöltést. 
Ekkor egy ifju vadász véletlenül ott terem, ekkép 
Vígasztalni meg a szepegés-gyarlítta Hamarfyt: 
"Mit szomorogsz pajtás? eleven légy s víg, ha vadász vagy. 
Hallod-e, csörtet a vad, s a lövészt buzdítja lesében. 
Résre füled, gyűszüzd fel lőcsöved, archoz az aggyal! 
Nem mozdulsz! Haha, vesd el a puskát, s ülj le guzsalyra!" 
Erre Hamarfy elősorolá, mik rajta esének, 
Kétli ha ébren-e, vagy hazug álma sötét iszonyában.  

"Nem hazug álom volt" felel a másik: "maradásnak 
Ördögi szelleme volt a lyány, ki varázserejével 
Vonza, előbb véred fölforralván buja tűzzel, 
Majd e varázs-völgyben megrontani téged örökre. 
Ellenséged e lény, üldözni fog ennek utána 
Elveidért: de ne félj, nincs rajtad semmi hatalma, 
Míg hű vagy szabadelvedhez, míg ingadozással 
Tenmagad alkalmat nem nyújtsz neki, győzni fölötted! 
Mert, tudd meg, noha ő bír ritka varázs-hatalommal, 
Van szellem, ki előtt hiuvá lesz minden erője; 
E szellem szemeit rólad nem szokta levenni, 
Csak te haladj kezdett utadon: csak, bármi nagy áron, 
Víj diadalt a szent haladás üdvteljes ügyének. 
A cél megnemesít bármilly alacsony nemü eszközt: 
Nem használnak okok: pénzzel neki, vesztegetéssel, 
Borral, ijesztéssel, hazudással, néha csalással; 
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Vagy ha e szép módok sükeretlenek, akkor az olmost 
Vesszük elő, s viadalra kelünk, életre, halálra. 
Mért hagynók a botot sorjából fegyvereinknek? 
Hisz mi az ellentől tanulunk, és víni hasonló 
Fegyverrel mi okon nem volna szabad minekünk is? 
Küzdjél hát magyarul, bennem védődre találtál. 
Fúdd meg e bájsípot: Hábor, védangyalod, ott lesz. 
Emlékül, fiam, e táskát vedd, s jusson eszedbe 
Az, ki veszélyedben villámot bűvöle s azzal 
Szerteüzé a sötét tábort, mely veszted akarta. 
Most pedig, íme, tekints föl az ég boltjára: ni hol van 
Egy sárkány alakú felhőcske, kövessed e felhő 
Útját, az kivezérl e vadonnak tömkelegéből."  
Így a varázs Hábor. Szemeit dörzsölte Hamarfy: 
Hogyha ez álomból valahogy fel tudna riadni. 
Hasztalanúl! a csodát kíséri megint csoda látvány. 
Hábor egyet fúvall s tenyerével megsodorítván 
A kilehelt léget, nagy-hirtelen égre csigádzó 
Forgószél kavarúl; ennek súgár derekán el- 
Nézi a garboncást felkúszni az őt vezetendő 
Sárkány-felhőig, mely mindjárt útnak eredvén, 
Végre szerencsésen haza ballag utána Hamarfy.  

Bende meg Ingadynál lakozék. Csúffá vala téve 
Itt is a naptár, mint sok más helyen. Ez szorosan meg- 
Szabja szegény, hány óra legyen nap, hány legyen éj, de 
Nem hajt rá az erős természet korcs fia többé. 
Késő volt, mikor a fogadóban Bende lenyugvék, 
Késő, mit máskép bátran mondhatni korán-nak: 
Mert még csak kettőt vere a kopogós fali óra. 
Hogy tüstént elaludt, nem szükség mondani: borban 
Ázott virrasztás örömest beereszti az álmot. 
Már horkolt gonoszúl, mikor a nyilt kulcslyukon által 
Hosszan, mint valamely zsineg, egy csodatest benyulámlott 
S a szoba legközepén nagy gombollyá tekerülvén, 
Végre varázs hölgyként állott Bendének előtte.  
"Hűtelen" így feddé a hölgy, "hálátalan ember, 
Így köszönöd jótéteimet: hogy a rémletes éjben 
Megszabadítálak fene mérgétől a viharnak, 
Mit haragos tündér okozott vesztednek okáért? 
Hogy hajlékot adék, ápoltalak: ízes itallal, 
Étellel lakozál s élveztél szende nyugalmat? 
Hogy haza-nélkülinek hont, fényes előmenetelre 
Útat adék, és pénzt az egész vad cimboraságnak? 
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Jobb lett volna nekem nem bánni, hogy a fene Hábor 
Tátosi tépjenek el, vagy vesszetek ott, a tavakban; 
Jobb lett volna, midőn pihenétek langy nyoszolyámon, 
Holtra kinoztatnom rabszolgai ördögeimmel, 
Mintsem elérnem, hogy hálátlanul feledésbe 
Menjek előtted: hogy, buja indúlatnak okáért, 
Elhanyagold ügyemet, s idegen némberre kacsingass. 
Mostan azért válassz: vagy tégy fogadást soha többé 
Át nem lépni az Ingady háznak csalfa küszöbjét, 
Vagy segedelmem helyt - elvárni fejedre boszúmat."  

Bende aludt folyvást, de az álom karjai közt is 
Hallá e keserű feddést. Tusakodva nyöszörgött, 
Érthetlen szavakat morgott. Armída pediglen 
Értvén e feddés jól számította hatását: 
"Asztalodon hagyok ím egy játék francia kártyát, 
Ezt Hecate, úgymond, maga tette varázserejűvé, 
Hogy soha nem veszthet gazdája, hanem nyer örökké. 
Használd ezt: de ne nyúlj más kártyához soha, mert úgy 
(Hogyha csak illetsz is valahogy bármily nemü kártyát) 
Mindjárt üldeni fog, mely most szolgád, a szerencse. 
A nyereményt pedig, egy különös zárhelybe lerakván, 
Gondosan őrizzed minden más pénzvegyülettől, 
És nem egyébre, hanem fordítsad a régi jogoknak 
Védelmére, szilaj, rohanó szeleburdiak ellen."  

Ezzel a hölgy a kulcslyukon újra kidugta kis ujját, 
És elvékonyodott maga is, mint megszivosúlt vas, 
Melyből sodronyt húz Vulkánnak kormos utóda; 
Két perc mulva pedig kívül vala Bende szobáján. 
Bende tovább is aludt; majd dél volt már, hogy először 
Felserkent, de nehéz volt a szeme, és ha Doronghy 
Holtnak gondolván, föl nem veri, estig elalszik. 
Álma jutott legelőbb is eszébe; de mennyire bámul, 
Látván ágya előtt a játék francia kártyát! 
"Jer, koma, tartsd meg a pénzt", mond a vidor exnevelőnek 
Megkísértendő, igaz-é Armída beszéde. 
A koma kész volt rá, s mielőtt a kártya kifogyna 
Kézből, s új zavarás Fortúna papír katonáit 
Újra sorozná, schwarz lőn nagy tudományu Doronghy.  
Még azon estve kazal huszas és bankjegy közepett ült 
Bende, tökéletesen meggyőződvén, hogy az álom 
Nem vala borszesztől ködös agy beteges szüleménye.  
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Már ama nagy nap, melly az adó sorsát a megyében 
El vala döntendő, közelített gyors haladással; 
Már a vidéki nemes társúlatok orrai (szájas 
Élelmes magyarok) sűrítnek a városon által, 
Lesve az illatozó konyhákból ingyenes ízű 
Húsleveket s bordát feszitendő kajla cubákot. 
Nem vala szűkében Bendénk sem e látogatóknak. 
Ollyan arányban nőtt számuk, mint a tele markú 
Bende huszassa fogyott, és mint a lernai kígyó 
Egy feje helyt kettő, úgy itt, egy látogató helyt 
Nyomban öt is termett a "tens úr" tiszteletére. 
És nem mondhatnók, hogy vad lett volna közöttök 
Egyik is: otthonosak lőnek, megszoktak azonnal, 
Mint a házi legyek; sőt volt, ki, cserélve ruháit, 
Négyszer a négy járás tolmácsa gyanánt beköszönte 
És ugyanannyiszor elkapará a jószívüséget. 
Egyik alispánnak kívánta csinálni erővel, 
A másik követűl elküldeni, ahova tetszik, 
Harmadik ígéré, mint "tens nagyságos" urának, 
Hogy bármit perorál megye gyűlésén, ezer ember, 
Mint eleven visszhang, ordítja reá: helyes! éljen! 
Bende azonban nem volt tegnapi csirke az illyes 
Dolgokban, se tehén, hogy jégen táncra vihessék. 
Célja csak az vala elfogadásukkal, hogy előre 
Fusson el a jó hír s terjedjen vármegye-szerte.  

Folytak a készületek. Bendénk meggyarmatosítá 
A falukat kitanult kortesseivel. Nem adózni 
A jelszó, bot az ok; mellyet ha fölötte keménynek 
Hinne egyik-másik, nincs tiltva leszedni az ólmot. 
Holnapi Sárfalván térítgete, Tyúkodi bátya 
És Nyakaló a Víz mentén száz-, sőt ezerével 
Fogdosták a nemes lelket, mint Péter apostol.40  
Ólmodi a Felső-járást szemelé ki magának, 
Tudván bánni kevély apró közbirtokosokkal. 
Ezt követé Tagadó s Maradossy; de hős Nemadózy 
És Szűzváll a Mező-járás úrbéri tanyákon 
Kínlódó nemesit kapaták amaz üdvös igére. 
Bende pedig legutóbb, maga mellé véve Doronghyt, 
Üsdibe ment, amely legnépesb kas vala minden 
Sok here méhekkel gazdag, vad mézü kasok közt.  

                                                      
40 "Egy halász, ha prédikál - fog ezer lelket." Pünkösdi ének. A. J. 
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Üsdiben a hadnagy Kolocintos Gábor uram volt. 
Furcsa rövid ember, nagy szájjal, harcsa bajusszal, 
Egyszerü dolmányban, ragyogóban nemzeti hájtól. 
Elsőbb hadnagy uram nem akarta elérteni: mért kell 
Most a nemességnek gyűlésre bemenni. Hisz, úgymond, 
Nem fizetünk, az igaz; de azért mi okon gyülekezzünk? 
Hadd vessék ki reánk, mi nem fizetünk, s ha erővel 
Szedni akarják, hát mi repelláljuk, teremadtát! 
Bende azonban megmutatá nyomatékos okokkal, 
Mellyeket a hadnagy kézzel markolhata, hogy, ha 
Résre nem áll az egész X. vármegyebeli nemesség, 
Gyűlés multán nem leszen alkotmánya magyarnak.  
Most Kolocintos uram mozgásba tevé az alantabb 
Rendű isteneket: Merkurjait el-kiuszítá, 
Híni nemes gyűlést nagy fontosságu dologban. 
És mikor illően tele gyült a tág eresz-alja, 
Így folya ékes szó a vitézlő hadnagy-ajakról:  

"Nemes atyámfiai" (rossz hexameter, de hiában 
Αυτος εφα   s nekem ezt szóhíven kelletik adnom) 
"Nemes atyámfiai! tudják-e kigyelmetek aztat, 
Hogy mi okon gyültünk e szent hajlékba ma össze? 
Ím a tekintetes úr, megalázván úri személyét, 
Nem sajnált közzénk, a magunk hasznára, lejőni 
És legelőbb is azon szívességét kimutatni, 
Hogy ma kigyelmeteket megvendégelje busásan", 
(Éljent hangzék itt az egész eresz-alja nemesség) 
"Kit-kit azonfelül is szándékozván (...Helyes! Éljen! 
Éljen azonfelül is)... szándékozván..." de lehetlen 
Volt a helyesléstől helyesen végezni beszédét.  

"Drága nemes társak! hallám a tekintetes úrtól, 
Mily romlás fenyeget bennünket: tős-gyökerestül 
Felfordúl a szegény haza, hogyha mi talpra nem állunk. 
Úgy van: arany-bundánk vargát ránt, nonusainkat 
A liberalisták ebharmincadra kerítik. 
Verbőczyt leverik veszedelmes cifra beszéddel, 
És az öreg Corpust korpázzák korcsmai módra. 
Főleg most az adót kívánnák tolni nyakunkra. 
Tudja kigyelmetek azt, jobban mint a viceispán, 
Hogy nyolc éve midőn legelőbb megróttak adóval,41  
                                                      
41 A jobbágytelki nemesnek 1836 után adót kellett volna fizetni. Kortesi célokból 

nem sürgették. A. J. 
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És hogy azóta egész pontossággal, kiadódik 
Évről-évre adónk funtussa, de még ez időig, 
Egy fillér nem sok, de mi annyit sem fizeténk be. 
Mért volnánk nemesek, ha mi is, mint kontrabujensek 
Úgy trektálódnánk? nem, nem; mi nagyon betanultuk 
Szent András micsodás trektát rendelt a nemesnek: 
Tisztújításkor reggel pálinka csöbörrel; 
Délben hús, bor, elég; ugyanaz vacsorára dulásig 
S legkevesebb három huszas egy szavazóra naponként. 
Mért volnánk nemesek? Nem azért-e, hogy, amire tetszik, 
Nem szóval felelünk. Azt kívánják, hogy adózzunk: 
»Nem.« Hát szolgáljunk: »Nem.« Töltsük az útakat: »Ó nem.« 
Állítsunk katonát: »nem, nem: hisz imént vala Győrnél 
Győzelmes seregünk.« Tartsunk katonát: »örökös nem.« 
Így kell érteni e véren vett drága nemes szót. 
Vesszen el aki fizet, míg egy csillag lesz az égen!"  
"Vesszen el!" ordítá az egész ersz-alja nemesség; 
Hadnagy uram pedig így szónokla tovább, rekedezvén:  

"Én nem erőltetek itt senkit; kiki menjen amerre 
A meggyőződés vezetendi: de istenem isten 
Egy pereig se legyen, ha kezem meg nem keserűli 
Az, ki a hámfából kirug és küllőfelezéssel 
Megszakadást okoz itt, e szép nemes egyesületben; 
Aki a libristák mézes-mázos fecsegésit 
Elhiszi és lelkét italért árúba ereszti. 
Birkák vagytok-e ti, félénk és ostoba birkák, 
Nemes atyámfiai, készek minden csacsi mellé 
Futni, ha elbődűl? Nem, nem fiaim, ne kövessünk 
Mí minden szamarat, csak a tens urat, aki különben 
Jobb fizető is mint a többi szakállas uracskák.  

"Jól tudom én a csalárd okokat, mellyekkel akarják 
A liberalisták rászedni szegény nemesinket: 
Azt mondják ugyanis, hogy adózzunk s majd ez adóból 
Útakat építsünk, ásassunk hosszu csatornát, 
Szárasszunk ki mocsárt, adjunk nevelést a parasztnak, 
Rakjunk börtönöket fel az égig,42 nem le, pokolba; 
Végre fizessük a vármegye tiszteit: irgalom atyja! 
Mintha bizony nem elég fájdalmas volna minékünk 
Hogy veksálnak ama kutyalelkű szóbeli pörrel.  

                                                      
42 Sok megye akkor javítgatta börtönrendszerét s építkezett nagyban. A. J. 
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"Útakat építsünk: minek azt? használ-e nekünk a 
Jó út? Nem, rokonim! minekünk rossz útban az élet: 
Mert miután beivók gabonánkat ronda zsidónál, 
Pénzért kell vennünk a paraszttól; vesszük is olcsón, 
Mert húsz ölnyire sem tudná vontatni a sárban. 
Ámde legyen jó út: viszi más városba eladni, 
És minekünk itthon szemeink koppannak utána. 
S pláne vasútakat! a sár is rázós ha rögökké 
Szárad: hát az a vas?!...  

"Ássunk árkokat is: nem elég vizet ád az uristen 
Minden erőnk nélkül, hanem ássunk drága csatornát! 
Nem, soha nem tesszük. Nemes embernek derogálna 
Bánni pimasz vízzel. Bor kell neki: inni honáért! 
Ami mocsárunk van, kell az: nem volna megirva 
Máskép háromszáz évű adománylevelinkben.  

"Adjunk jó nevelést a parasztnak: hát a mi kölkünk 
Hogy lehet emberré, felnővén iskola nélkül? 
Ám, az ebanyja, nevelje ha tudja, nevelje parasztnak. 
Nem prókátornak, hogy végre fölülkerekedjék 
A gyökeres nemesen, firkálni nyakára idézvényt. 
Van honoratus elég, nem kell őket szaporítni, 
Mert félő, kiveszik szánkból voksunknak az ízét. 
Úgyis, amint hallom, törvény koholóda minap, hogy 
Már lehet eskütt is sült nemtelen ember ezentúl: 
Ó, ha paraszt ítél az igaz nemes ember ügyében, 
Úgy mi szegény nemesek jobb hogy sírunkba lefekszünk.  
"Végre csináltassunk börtön palotákat. Öcséim, 
Értitek ezt? palotát a parasztnak, minthogy elorzá 
Ökrötöket! No ezért illő látjátok, adózni. 
Én ugyan azt tartom: nemes ember vagy soha nem lop, 
Vagy nagyon óvást lop; de a börtönt mindenesetre 
Van kikerülnie mód: pert folytat a tiszti ügyésszel 
S minthogy könnyü Katót a táncra vezetni, bizonnyal 
Megnyeri azt, vagy a pör megtéved a többi perek közt 
S többször elő se kerül, vagy végre kihalhat a vádlott, 
És nem bánja, ha fővesztésre itélik is aztán. 
Hogyha pedig mégis börtönbe kerűl valamellyik, 
Hadd rothadjon el ott, mért volt oly ostoba tolvaj."  

Így végzé Kolocintos uram nagyhírü beszédét, 
Melyre a lelkesedett gyűlés rivalá: nem adózunk!  
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"Még egyet, édeseim. Mához két hétre gyülés lesz, 
Lesz kocsi, hús és bor; bemegyünk egy szálig a gyűlölt 
Házi adó ellen harcolni körömszakadásig. 
Mindazonáltal senki ne merjen vinni magával 
Semminemű fegyvert (megyevégzés tiltja, barátim) 
Ámde a jó botokat nem kell honn hagyni, azoktól 
Függ a szabad szólás most, pro et contra, megyénkben."  

Mennyit ivának ezen szónoklat tiszteletére, 
S mennyit okoskodtak bölcs tételein borozás közt, 
Azt le nem írom most: ki azonban tudni szeretné, 
Bérmentes levelét hozzám igazítva, örömmel 
Válaszolok, s megirom mindazt, mit tudni akarna.  
Bende örömmel tért innen haza, társai szintén 
Boldogulának, ahol megfordultak, megye-szerte. 
Most csak a csaptekerést kellett kormányzaniok, hogy 
Gyűlés napjáig ki ne fogyjon a lélekadó nedv.  

Térjünk vissza megint: lássuk, mint lelte Hamarfy 
Hősi magát, miután álommal kedvire bételt. 
Jól. - Legelőször is a táskát keresé meg, amelyben 
Pénztárcát lele, tömve a dolgok fő ruganyával, 
S bonta dugasszaiból terepély bankjegy-lepedőket. 
Másodszor pedig embereit s ügye tiszta barátit 
Összehiván, tüstént szereposztást tőn, a szinészek 
Rangja szerint, több vagy kevesebb bankjegy-levelekkel. 
Őmaga főszerepet foga fel, minthogy neve arszlán43 
Volt az egész párt közt, s legtöbb darabot vala képes 
Ő megemészteni a nyomatékos banklevelekből. 
Ekkor eloszlának, hogy majd gyűlhessenek össze 
Annál rettenetesb számmal, mikor a dies irae 
Lángba borít minden kebelet, s fölszítja parázsát 
A tüzes orroknak, veritékhajtó borok által.  

Sárfalu járásban Borzond akará szabadelvét 
Hinteni: ám a mag csak sziklakebelre talált ott, 
Mígnem az ércpengés útat nyita. Mért ne adóznánk, 
Mondának, szájjal, míg ők erszénnyel adóznak 
A mi zsebünkbe? Ha majd megszüntek adózni minékünk, 
Akkor még lesz idő ordítani: "mink nem adózunk!"  

                                                      
43 Ad notam: Ego priman tollo, nominor quia leo. A. J. 
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Vízmentén Rohanász és némelly bikfic ödöngtek. 
Hasztalanul! mert ott Nyakaló és Tyúkody már el- 
Szedték a szavazat szépét; nekiek csak a férges 
Jellemü, hullékony lelkek maradának ezúttal, 
Mellyek egy oldalról pirosak s vidoran mosolyognak, 
Másfelül ellenben fene rothadság eszi őket. 
Puffadozó szivacsok, mellyek fönn úsznak ugyan még, 
Ám majd a szavazás idejéig elázva, elülnek.  

Lepkefi, járatosabb tigrist is véve magához, 
A Felső-járást akará hő lángra hevítni 
A haza szent ügyiért; dobogó szívvel sorolá el 
Mindazon üdvös célt, miket el lehet érni fizetvén, 
Békén hallgatták darabig, de midőn az adó szót 
Emlegeté, tüzesen szökdeltek föl helyeikről, 
S kapva nehéz botokat kezeikbe, nyomultak előre: 
Úgy hogy nem tudom én, mint lesz vala Lepkefi dolga, 
Hogyha a hű tigris, felölelve, ki nem teszi a nyilt, 
Ablakon és maga is tüstént ki nem ugrik utána. 
Ekkor is a dühödő sokaság, fenyegetve botokkal, 
Üldeni nem szűnik mártírait e hon ügyének. 
Itt a gyepűn quakerdarabok maradoztanak el már, 
Ott a kövér pocsolyák (haragukban tán hogy adóval 
Őket is, a szűz-hátuakat még, róni szeretnék) 
Hosszan, a hónadrág s mellény mentén, tele köpték 
Szájukat és szemöket tapadó, hideg-éles iszappal. 
És már a botosok verik a nyomot elnehezűlő 
Sarkok után, még egy pár lépet: azonnal a sarkot 
Éri az ólomsúly - már - már... De mi haszna ijesztlek 
Benneteket? ti nagyon tudjátok (persze regényből) 
Hogy, hol a szükség nagy, közel ott a segély denecesse. 
Itt is a hű tigris (kelvén aranyötlet agyában) 
Tág zsebe kincstárát kiüríti s ezüst huszasokból 
Szór kopogós záport a vasfejü népnek elébe. 
A hadi csel jól sült el: az üldők elmaradoztak, 
Lépkefi s a tigris jól elhaladának előre.  
Hah, de megint hallik dobogás és messze kiáltás. 
"Nocsak uram bátyám, fussunk ha lehet." - De a tigris 
Hátra tekint: meglát süvegelve szaladni nehányat 
S bottalan intéssel kegyesen vigyorogni feléjök. 
Megvárák e szelid modorú hajtókat, akiknek 
Szónoka így kezdé aggálycsilapítni beszédét:  
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"Tens uramék, kérem, hova futnak, az illyen-amollyan 
Szedte helyén? lépünk kiszakad már a szaladásban. 
Hisz mi nem üldöztük rossz célból tens uramékat: 
Csak mikor úgy kutya módra, ki méltóztattak ugorni, 
Átállván keveset, hogy megcsúfoltak, utánok 
Indultunk nehanyan, hogy kérjük vissza közénkbe. 
Tens uram! instáljuk, méltóztassék. Nem akartuk 
Sérteni, nem tudtuk, kit van tisztelni szerencsénk."  

Lepkefit a tigris nógatván visszamenésre, 
Visszamerészle megint. Nagy hálálkodva fogadták. 
És miután sikerült meggyőznie őket eléggé 
Hogy nem jegyzik föl: "ki adá voksát az adóra?" 
Jó fizetés mellett az adózok részire álltak.  

Így a többiek is. Bizonyos pénzért bizonyatlan 
Pártosokat szedtek. Maga ment legtöbbre Hamarfy 
Ez szabadelművé vala képes tenni rövid nap 
Okta nemes község vezetőjét, Pörgedy Mátyást, 
A hazaboldogitó, a tűzlelkű liberalist! 
Illyen kellene sok! szónoklata cúkori édes 
Volt párthíveihez, másokhoz vackori fojtós.  

"Honfi nemes társak" szólalt meg Pörgedy hadnagy, 
"Új dolog az, mellyért ma kigyelmeteket behivattam. 
Házi adót fizetünk ezután (nem! nem!). No ne oly nagy 
Tűzzel, atyámfiai; de bizony fizetünk csak azértis. 
Ámde miért? már ezt nem tudja kigyelmetek, úgy-e? 
Nem bizony! ezt nem tudja ki nem liberárius ember. 
Kelmetek azt vélték eddig, sőt én magam is tán, 
Hogy liberárisaink nem tesznek semmit a honnak 
Boldogulásáért, csak eresztnek hosszu szakállat, 
Fennhordják fejöket, cifrán szónoklanak, arra 
Isznak elég vizet, és vekszlit firkálnak egész nap? 
Ó nem! ezek külső dolgok: csak zöldje diónknak; 
Édes magva belül rejlik látatlan üregben.  

"Tudja kigyelmetek a szent írásból, hogy az Isten 
Amikor Ádámot földből formálta, legottan 
Földesurává tette kerek földünknek. E birtok 
Róla, hogy Ábel déficiált, s Kain emberölésért 
Úti betyárrá lőn, zsellérré széles e földön, 
Sethre maradt és szállt lyány- és fiuágra egyenlőn. 
Így ezer éveken át osztoztak. Végre azonban 
Megszaporodtak a sok prókátorok, összezavarták 
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A föld birtokosait: kiki a máséra törekvék, 
Nyelvök is elbelgult, a tied szót mind csak enyémnek 
Mondák; szóval a bűn, a gonoszság, szerte kiáradt; 
Sőt maga Isten iránt is hűtlenségi gyanúba 
Jött az egész nemzet: miokért Isten lesöpörte 
Őket a földszínről, s a confiscált uradalmat 
Noé kérte föl, aki delator volt, igaz ember. 
Nóénak három fia volt: Sem az ősi falak közt 
Megmaradott, az övé lőn Ázsia; Kámot az apja, 
Mert sok bút okozott neki, elküldé szerecsenynek 
S Afrika lőn az övé; Jáfet végűl Európát 
Választá, miután nem volt választani másik, 
(Minthogy Amérika még akkor meg sem született volt) 
És igy e háromról szaporodván emberi népünk, 
Mindenik egyformán ígényelhette a földből 
Osztályrészének kihasítását, nyilasonként, 
S most mindennek egyen tag földdel kellene birni. 
Ó de jaj így van-e az? van-e kelmednek, Füle Péter, 
Több két vékásnál, noha tős-gyökeres nemes ember? 
Ellenben Telivér grófnak nincs falva kilenc is? 
Jól van-e ez, rokonim? Van-e benne, barátim, igazság? 
Hajh, nincs, nincs; oda lőn Mátyással, a régi királlyal, 
Aki ha négy ökröt látott, kifogatni parancsolt 
Kettőt s annak adá, kinek egy sem volt szekerében."  

E szavak a sokaság szemeit villámra tüzelték, 
Melyre kemény torkok, mennydörgének: "nem igazság!" 
Pörgedy meg, látván a hatást, így fogta fel a szót:  

"Íme, barátaim, a libelariusok nem egyébért 
Kérnek adót tőlünk, csak, hogy szépen besodorják 
A nagy földesurat, pénzt adni közösbe, aránylag. 
S míg mi adunk fillért, ők százakat, ezreket adván, 
Majd ha egyenlően szétosztjuk az öszveget, úgy-e, 
Kis pénzecske helyett bankjegy fog jutni fejenként? 
És igy eloszlik a pénz, tele zsebből folyva üresbe. 
Innen többre megyünk: elszedjük a római papság 
Birtokit, és köztünk, mi magunk, fő számra felosztjuk. 
Akkor a grófokat és bárókat rendre lehányjuk, 
Tág uradalmaikat széttépjük, mint az igazság 
Hozza magával, s nem lesz senki szegény, de nagy úr sem. 
Hallod-e, Pál sógor, neked a Bakhát, neked, Istók, 
Ázodi puszta jutand: Markosnak Rókacsapás völgy. 
Földesurak lesztek: mérhettek birkacimert is; 
Nem lesz semmi tilos, csak a német-szabta kaputrok; 
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Minden egyenlő lesz, minden szabad, e haza földén. 
Sőt a királyság is sort jár, mint jár a biróság 
A faluban, s ha tavaly hercegre került, az idén már 
Úgy lehet, Izmos uram, kendet rántják fel a polcra. 
Minthogy azonban ezek sohasem fognak teljesülni 
Máskép, csak ha vakon követünk minden liberálist: 
Én mondom, fizetünk; még egyszer mondom, adózunk! 
Gaz legyen, aki nem ád az egyenlőségnek okáért!"  

És a leendő földesurak (ki remél vala illyet?) 
Rádörgék a szót nemes elszántsággal: adózunk!  
Ily nemes okfőkből buzgott többrendű okokkal 
Tőn nem adózóból szabadelvü Hamarfy adózót. 
Mindazonáltal a Rák Bendések tábora jóval 
Meghaladá az övét, s bizonyosnak hitte akárki 
Elbuktát az adóügynek. Maga Bende bejárta 
A falukat; lelket, tüzet és bort öntve lovagja 
Mindenikébe, nevét megkérdve, fölírva magánál.  

Már eljött a derékviadal napját megelőző 
Ünnepi nap; már a csapatok nyomakodnak előre 
Majdan a főtábor hadi testéhez csatolandók. 
Bende az üsdieket vezeté, százhúsznyi szekéren; 
Nyolcvan kassal a Vízmentéről Tyúkody, Szűzváll; 
Holnapy Sárfalvát száznyolcvan tengely-erővel 
Hozta, kilencvenen a Felső-járás nem-adózó 
Híveit Olmody és Tagadó s bajnok Maradossy; 
Legkésőbb maradott Nyakaló meg hős Nemadózy: 
Ők hatvan-hatvan szekeret vezetének az Alsó- 
Járásból, keserű jajt csikorgó kerekekkel. 
Voltak azonban sok megyebéli urak, kitapasztalt 
Kortesek, e csapatok paripás vezetői: hogy össze- 
Tartsák a tömeget, hogy vissza bokorba szökéstől; 
Ott vala gróf Telivér maga is, ragyogó paszomántban, 
Meg mások, kiket itt minek elszámlálnom egyenként? 
Úgy is aligha önök, szeretteim, ismerik őket.  
Másrészről az adó hadi népe is összenyomúla. 
Borzond Sárfaluból hatvan szekeret vezetett be; 
A Vízmentéről Rohanász csak húszat; a Felső- 
Járásból hetvent a tigris, Lepkefijével; 
Pörgedy hadnagy az oktai népet bírta egészen, 
Nyolcvan erős szekeret megrakván szomju torokkal. 
S ennyi egész seregök: hozzá számítva ugyan még 
A városbeli nép egy részét: holmi diákot, 
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Írnoki tisztes kart stb., szóval az ifjabb 
Értelmességet, kikben még nincsen önösség.  

Én meg e pártatlan számítását az erőknek 
Ingadynak köszönöm, ki remegvén tudni hová fog 
Hajlani a diadal, zsalu közzől leste napestig 
A szekerek számát s híven naplóba jegyezte. 
És mikoron látná, hogy öregb a sanior osztály 
Mind emberszámban, mind részegségben a másik - 
A haladó pártnál: tollat duga kalpaga mellé, 
S nagy tüzesen kirohant, harsogva menet: nem adózunk!  
*  

Ötödik ének 
Föllegiből nézé garaboncás Hábor a két párt 
Hadseregét, s mélyen sebezé többsége az ellen 
Tábornak. Bizonyos vala veszte a házi adónak. 
Ezt megelőzendő, nem láta egyéb szabadító 
Módot, mint legelőbb Armídát és vele minden 
Éji boszorkányit megrontani teljes erővel. 
E célból hivatá Karakányt, a nagyfülü tátost, 
És ily útasitást ada e hű szolgai lénynek: 
"Menj Karakány, hívem, gyüjtsd össze a tátosi népet: 
Három perc mielőtt kezdetlen voltba merűlne, 
Itt legyenek mind, mind. Te pedig, jó régi cselédem, 
Fogd be a déli szelet felhő-szekeredbe: keresd föl 
A büvös Armídát és mondjad néki nevemmel: 
Büszke boszorka, gonosz csábszelleme a maradásnak, 
Engem uram küldött, a hatalmas föllegi Hábor, 
S ezt izené tőlem: ma, midőn eltűnnek a földről 
Árny és fény, s kiterűl bakacsinja sötéten az éjnek, 
Majd, ha sirok közzől reszketve kibúvik a félénk 
Éji lidérc s elkezd táncolni a légi zenéhez, 
Majd mikor a föld rejtekiben régóta penészlő 
Kincsek fölhányják lángnyelveiket, jelül adván 
A föld népének, hol kelljen fekete macskát 
Ölni le áldozatul, hol kezdeni éjjeli ásást: 
Akkor várja hadam sokaságát, légi csatában 
Víni velünk ádáz viadalt életre-halálra." 
Így a parancs. Karakány pedig, elmellőzve szekérbe 
Fogni a déli szelet (mivel az most épen Olaszhon 
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Barna leányi között legelészett nyári sirocco 
Képiben és sokakat lankaszt vala, dúlva közöttük) 
Szétterité füleit s röpülő mozgásnak eredvén, 
Mint órjás denevér szárnyalt el azokkal a bájos 
Éj-honi hölgy venyigés földelű tündéri lakához. 
Ott az üzent szavakat híven elmondva, helyettük 
Ilyen választ kelt Armída varázslatos ajkán: 
"Mondd meg uradnak, a gaz garaboncásnak, ha dühödten 
Nem retteg bizonyos vesztébe rohanni, miattam 
Jőjön bármikor, én elvárom légbeli harcon, 
Víni csatát életre nekem, neki szörnyü halálra." 
Ezzel hű Karakány haza röppent. Honn a vezéri 
Hábor a lég tetején hosszú sort alkota bátor 
Tátosiból, szigorú szemlét folytatni felettök. 
Mindenik egy felhő-paripán ült, várva parancsot. 
(Nézte a földi juhász is e hosszú föllegi tábort 
S bárányfelhőnek nevezé botor együgyü nyelvén.) 
Kiknek - amint Karakány megszűnt - rendelte legottan 
Hosszu falanxokban megszállani Mátra tetőjén, 
És tábort járván, ottan megvárni az estvét.  

Más részről, hol az ős Buda várát néma közönnyel 
Nézi a Gellérthegy sok száz év óta, s ahonnét 
Ember-rakta falak bámulják most az erősség44 
Csillagait, miokon nevök is, méltán, haza szerte 
"Csillagvizsgáló" volt, most is az, és lesz örökké: 
Ott gyüjtötte varázs Armída seregbe boszorkány 
Pártosait, s hasonúl fő-szemlét tarta felettök. 
Végre, midőn a napot két hab völgyébe szorítván 
Thetis, az istennő, elkoppantotta világát, 
Indúlót fuvatott, riadalmas tábori marsot. 
Volt pedig a zenekar terepély szőnyegre helyezve, 
Melyet sírlepedők vásznából sanda boszorkák 
Férceltek, szagolat-tompító pápaszemekkel. 
E lepedőszigetet denevérek nagy sokasága 
Fogta körül, magasan szárnyalván azzal a légben. 
Rajta zenész csapat ült. Hegedűsök, szikralövellő 
Fekete macskákból s nyomorék váltott gyerekekből. 
Vértarajos kakasok kürtöltek. Ezek ma födetlen 
Hagyták eltemetett kincstáraikat, de hiába! 
Éjszaka van, s hetedik gyermek sem látja, hol a kincs. 
Nagy-dobosok böfögő ebek és ama nádlaki búbos 
                                                      
44 Erősség, t.i. kiterjesztett erősség: a mennybolt bibliai neve. A. J. 
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Vízibikák voltak, kik időt jósolnak a pórnak, 
És brekegő békák tambourt pörögének ezekhez. 
Tompa fagótosok a buhu-baglyok: piccoli-sípot 
Fújtanak a vércsék s szomorú styxparti sirályok. 
Ílyen a fő zenekar. Kivülök még harcjel-adásra 
Voltak sírbul kelt lepedős kísértetek, akik 
Emberi csontokkal kürtöltek az éjjeli hadnak.  

A tábor pedíg így indult a harci zenére. 
Géci boszorkányok mentek lovagolva először 
Bükkfa lapátjaikon, s forgatván baljok erősen 
Szikrázó pemetét. Azután szép ünnepiséggel 
Jött a gyalogsátán-ezred. Macskákon ülének, 
Melyek a lég tetején úszhattak, s szörnyü soványság 
Nem hagyván őket lesülyedni fenekére sehogysem. 
Fegyverök állt háromrőfös, villára hasított 
Kígyó-nyelvökbül, mely nemcsak a testre halált hoz, 
Nem, hanem a halhatlan szellem is érzi fulánkját. 
Oldalvást ezeken szikrázó tűzkerekeknek 
Hömpölygött számlálhatlan sokasága; mögöttük 
Hátrább a fekete fülü angyalok, undoridéző 
Kecskei lábakkal, nagy seprűfarkkal ügetnek. 
Nappal e nép Balaton fenekén alszik, miután ott 
Kecskeköröm papucsát a tó partjára lerakta. 
Végre a pattantyús ezered vénszűzei jöttek, 
Kik nagy durrogatás közepett dinnyényi golyókat 
Fognak az ellennek köpködni szemébe, ha majd kell.  

Kémei hírül adák Hábornak az elleni tábor 
Mozdulatát. Ő hát legelőbb is légi hajóját 
Fölkészíttetvén, beleül, és rendezi sergét. 
Állt pedig e ballon tetemes szappanbuborékból, 
Mellyet a nagy Hábor, lég helyt, gyűlésteremekből 
Összeszedett divatos szónoklattal tömetett meg: 
Innen az oly könnyű, könnyebb az üres levegőnél 
Majd nekizúdítá megrázó harci zenéjét. 
E zene síposi mind, és kürtösi mind, az üvöltő, 
A zúgó-búgó szelek ömlő szellemi voltak, 
Aeol a karmester, villámpálcája kezében. 
A dobosok pedig itt, a fagótos, az erdei rézkürt 
És az öreg brúgó maga lőn a mennyei dörgés. 
Tátosok a hadi nép, mint fönnebb szó vala róluk; 
Sok fajuak mégis: némellyek kajla fülűek,, 
Egyszemüek mások, sőt, itt-ott, vannak egészen 
Szemtelenek, kik előbb arszlánai voltak e honnak. 
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Soknak szájából hat sor kapafog vigyorog ki: 
Ez nem egyébért van, csak azért, mert óvakodának 
Cukrászboltoktól s a fogorvosi rendeletektől. 
Mind felhő-paripán ültek: de mihelyt a csatára 
Lelkesitő kürtök lázzal tölték be a léget 
Reszkettetvén azt fázékony kocsonya módra: 
E felhőparipák sárkánnyá váltak azonnal, 
Mellyek kénlángot lehelének messze kitágult 
Torkaikon, s mételyt izzadtak a földi mezőkre.  

És már a seregek szemközt állának. Előbb is 
Hábor, a szörnyű férj, ada jelt. Kürtére legottan 
Rettenetes szárnyú, terepély szélmalmi vitorlák 
Hömpölyögének az elleni tábor előseregébe, 
Hosszu sikátorokat fúrván a géci banyák közt. 
Majd a gyalogsátán-ezered sorait zavarák meg, 
És tán így az egész hadat elbontják diadallal, 
Hogyha varázs Armída nem ad jelt tűzkerekeinek 
Közre szorítani a veszedelmes rendzavarókat. 
Ekkor a gyúlanyagú, röpülékeny szárnyu vitorlák 
Elkapták a tüzes kerekek vérlángu ragályát: 
Futtak azonban még a megoszlódás idejéig; 
Mígnem rettenetök nyomorú szénné, hamuvá lőn.  

Megharagudt Hábor látván e szörnyü veszítést 
S pattantyúsainak meghagyta tüzelni az ellen 
Főseregére. Legott órjási a tátosi népnek 
Kezdének tüzesült gömböt hajigálni közéjök. 
E gömbök vaskő-darabokból voltak a tátos 
Nép által kerekítve kemény tömegű pilulákba, 
S megtüzesíttetvén, lőnek fene ágyugolyókká, 
Melyek az ellen közt sok száz cikkelyre szakadván, 
Annyi ezer tetemet röpitének széjjel a légben. 
(A pásztor pedig a földön meglelte lehullott 
Barna darabjaikat, s a tudós nevezé meteornak.) 
A vénszűzek ugyan váltig morogának, erősen 
Köpködvén a mozsárnemü gömböket, álgyugolyókat, 
Hasztalanul! Hábor pattantyússága hatalmasb: 
Úgy, hogy Amázonaink megszöktek a harci mezőről, 
S összetörött testtel rejtőztek kályha-zugokba.  

Észrevevé Armída veszélyét népe javának, 
S most, miután nem volt álgyúja, ha futni nem, akkor 
Kézbeli fegyverrel kellett hadakozni közelről. 
Evvégett rohanót fuvatott. Mindjárt legelűl a 
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Tűzkerekek mentek, sebesen gördűlve az ellen 
Hadsora közt; a gyalogsátánok nyomban utánok. 
Hábor sem vala rest, közönyös nézője azonban 
E hadi szándoknak, hanem elsőbb mérges ijászit 
Lőni hagyá: azután rostásai által enyésztő 
Pusztítást okozott Armída egész hadi népén. 
Voltak, tudniillik, rostások a tátosi hadban; 
Rettenetes rostát - száznál több ölre terűlőt - 
Forgatván kezükön, melyből, miután a magasba 
Felszállván gonoszúl rostáltak az elleni népre: 
Hullott nagyszemű jég, kövek és oly tűznek esője, 
Melyből szikra elég volt lángba borítani tüstént 
Akire ráhullott, füles angyalt, géci boszorkányt. 
Mindazonáltal e tűzjáték nem tarta sokáig: 
Mert, miután a két hadinép egymásba vegyűle, 
Észrevevé Hábor, hogy tátosi hullanak egyre, 
S önhada ellen száll rostái veszélye leginkább. 
Megtiltotta tehát e nemét folytatni a harcnak, 
És kanerőre hagyá a két tábor viadalját.  

Húj, beh nagy öldöklés lőn most! maga Virgilius sem 
Győzné sorra beszélni: ki ölt? kit? s hányszor? e lármás 
Összekavargásban; sem Ovíd, bár ő a regényes 
Actaeon ebeit mind sorra le tudja nevezni. 
Az a különös mégis, hogy amint Hábor nekibőszült 
Tátosa egy nyelves sátánt vagy géci boszorkát 
Általszúrt, elesék ugyan ez, de helyette viszontag 
Kettő kelt, a szegény tátosnak szörnyű bajára; 
S így minden szúrás gyarapítta az elleni tábort.  

A sebesültekből pedig (ezt majd elfeledém meg- 
Mondani) nem vér folyt, hanem oly irtózatos ichor,45  
Melyben azon vérnem vala legfőbb állagi rész, mit 
Mint káposztalevelet nem sokra becsűl a magyar hős. 
E léhez vala itt zagyválva fakó geny-erekkel 
Sujtott tinta, megint amaz áldott innivalók is, 
Melyeket a földön a teremtés dísze, remekje 
A nemes emberi faj használni szokott, hogy az égből 
Nyert szikrát legalább elszunnyadtassa magában 
S oktalan állattá váljék, mint Nebukadnézár: 
A bor, az ízes sör, meg az égett szesz valamennyi 
Alfaja: úri likőr, rózsólis, rum, arak, etc. 
                                                      
45 Ichor, az istenek vére, Homérnál. A. J. 
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Szép szilvóriumok, föleresztve szines faolajjal; 
Végre az úgynevezett gugyiaknak egész perepútya.  
Mindezen ichorok egy borzasztó fölleg-idomban 
Összefolyának a lég közepén s nagy tóba szakadtak. 
E tóból - iszonyú! de való - egy ezerkaru órjás 
Szörnyeteg álla elő, rettentő vízi polypus. 
Ez maga egy nagy has - hasa egy tó medre magában, 
Karjai, mint ugyanannyi csatornák, messze kinyúlnak, 
Rettenetes szájok tátongván mindenik ágnak 
Végén; és az a jó, hogy még a csillagok akkor 
Fényesen és tisztán nem voltak az égre kirakva, 
Máskép elnyeli mind e falánk irtózatos állat.  

Folyt a harc ezalatt. De a hadnép egyre kevesbűlt, 
Mert kiki úgy érzé, valamely órjási erőtől 
Vonzatik, önkényén nem fordíthatva menését. 
Sor sor után eltűnt, odalőn csapat és csapat egyre; 
És mikor észrevevék a vezérek, már fele sem volt 
Tábori népöknek, folyván, mint foly rohanó víz; 
A szörnyű polypus száz meg száz karja lesodró 
Örvényébe, nyomot sem hagyva utánuk a légben. 
Elszörnyedt Armída, el önmaga föllegi Hábor; 
Látván e romlást. Akarák még visszafenyítni 
A szaladó népet, s akarák elmetszeni e báj 
Vonzásnak fonalát; akarák elrontani szintén 
A nagy ezerlábút; sükeretlen munka! hiú terv! 
Ostoba fáradság! Könnyebb voln' a Duna torkát 
(Mind a hetet) betemetni folyói fövénnyel örökre; 
Mint e folyó tábort megakasztani a rohanásban.  

És már nem vala nép: Armída csak és fene Hábor 
Ketten voltanak a levegőben, nézve zavartan 
A szörny még folyvást tátongó torkai sírját. 
Majd neki bőszülvén Hábor s nem bírva dühével, 
Ölre kapá nőjét s irtózatos átkot üvöltve, 
Úgy akará lesodorni a szörny mélyébe magával. 
"Vesszünk" monda "együtt, ha együtt élnünk lehetetlen..." 
Már a polyp iszonyú tűzhegy-katlanszerü torkot 
Táta, leszédítő párát eregetve föl abból: 
Amikor elvetvén köpenyét, kiragyog tele arccal 
A deli hold, súgárai selymét messzire hintve; 
És mikor a haragos pár - vesztök híve bizonnyal - 
Szétnéztek, nem volt a polyp: eltűnt a szelíd hold 
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Fényétől, mint éji sötét a fáklyavilágtól, 
S Hábor az elbámult némber derekát elereszté.  

Mélyen aludt immár hős Bende kemény teke-asztal 
Zöld posztós közepén, keserű játéknak utána. 
Őt is a balsorsnak kezdé üldözni hatalma. 
Tudniillik, valahány ízben Armída bübájos 
Kártyáját akará használni, od'adta előre 
Egy hű pincérnek, ki, midőn azt Bende kivánta, 
Mint újat mutatá be a játékszomjas uraknak. 
Hajh de ma, míg valamely tálcát készítne a pincér 
És a varázskártyát a könyöklő padra letenné, 
Forgószél tekerűl (nem egyéb, mint Hábor, okozta) 
S fölviszi a könnyű kártyákat az égre magával, 
Majd elhintendő városra, mezőkre, folyókba. 
Mégszeppent a legény, mert nagy felelet vala rajta, 
S nem mervén a valót megmondani, másat adott be. 
Mely a varázslottal vala minden részben egyenlő. 
Hinc illae lacrimae! Itt kezdődék a gonossza! 
Bende ugyan játszott, de határtalan a mai vesztés; 
Bankjegy bankjegy után odalőn, oda óra, szivartok, 
Drága pipák, színházi kukucs, stb. - Doronghy 
Mind oda kölcsönözé pénzét: de mit ér? az is elment, 
Elment a fogadós úr-kölcsönzötte - sokunnan 
Gyűlt-ezer is: de a sors, de a sors mindegyre haragszik! 
Végre kimondta szegény Bendénk a kártyai nyelvben 
Rettenetes schwarzot, s oda lőn a régi becsűlet. 
A pincér tudatá vele, hogy vendégei jővén 
Kénytelen éjre kiadni azoknak Bende szobáit 
És hogy már ma sehogy sem tud neki fekhelyet adni. 
Így lőn az, hogy Bende vitéz, átkozva magában 
A ravasz Armídát, tekeasztal pamlagin alvék.  

Jött a varázshölgy, jött tündér Armída eközben 
És egy halk csókot nyomván Rák Bende szidalmas 
Ajkira, felkölté s elhítta magának utána, 
Fölkeresendő még acheróni mezőket az éjen. 
Mert akará sorsát, akará megtudni előre: 
Mit kelljen cselekednie, hogy meggyőzze hatalmas 
Hábort és rohanó pártját mindennek előtte. 
S itt kellett Hecate segedelme, tanácsa fölöttébb. 
Másodszor pedig azt is tudta, hogy emberi hőse, 
Bende vitéz, mint meghidegűle iránta ez estvén, 
Ezt is, a holnapi nagy viadalhoz feltüzelendő, 
Apja meg anyja sötét árnyékival össze akarta 
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Hozni a styxi rideg partoknak puszta vidékin. 
Innen az éjjeli út. Város, falu, sík, halom, erdők, 
Bérc, havas ormok, mind, mind elmaradoznak utánok, 
Mígnem elérik az út végső földszinti határát, 
Kólyt, a világ közepét,46 melynek hegye termi Biharban 
Lelkét a híres-neves érmelléki boroknak. 
E hegyet, üstökinél fogvást, Armída varázsnő 
Félretevé, könnyen, mint elteszi csupra fedőjét 
A főző kanalas, tűnyelvű konyhakirálynő, 
És az üres lapon ím a föld mély köldöke megnyílt, 
Jó széles lebegő lépesőzetek intve feléjök 
E kéngőz lehelő nyiladék katlanszerü torkán. 
Nem bajos a lemenet; "facilis descensus Averni" 
Mondá Virgilius; hamar is fenekére jutottak, 
S három perc multán ott álltak a tág pokolajtón:  

Nagy zaj üté fülöket, harsány ugatása kutyáknak. 
Cerberus, a pokoleb vala ez, háromfejü állat; 
Sok szép tarka szinek díszíték váltogatóan 
Sörtenemű szőrét: piros egy feje, zöldre, fehérre 
Megcsíkozva nehol; legerősb és legzajosabb volt 
Hangja ezen főnek, de nehéz lánc vetve nyakába 
És a földre szegezve, nehogy fölkelve harapjon. 
Másik fő feketés volt, megtarkázva halotti 
Sárgával: morogott e fő és néha nehézkes 
Mély hangon böfögött, gyakran belefalva dühében 
A láncoltba, gyakorta fülét csípdesve fogával. 
E kettő közepett vala egy százszínü fej is még, 
Mely ugatott, az igaz, de ama kettő leugatta, 
E főé a fark, és csóválgatta szünetlen, 
Hol jobb, hol bal főt nagy hízelkedve legyőzvén. 
Mindazonáltal ez eb nem ügyelt a jövőkre-menőkre, 
Mert maga egy belhad vala, ellensége magának: 
Így Armída is, a hőssel, nem bántva bementek, 
S a csolnakterelő Charonhoz juttak azonnal.  

Nagy patvar vala itt. Vén Charon bácsi civódva 
Útasitott el egy új lelket, mely nagy nyomatékú 
Szellem volt azelőtt, mázsás haladásu reformer: 
Tőle a styxi hajós hét fillért kére, de nem volt 
Több a szokott egynél, és azt keveselte a révész. 

                                                      
46 Szójárás. A. J. 
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Hat liberálist, mond, áthajtana félobolért is, 
Ám nem a fontosakat, hat pénzt számítva fejenként.  

Vándoraink szaporán átkeltek a fekete vízen 
Itt-ott Bende a vén Cháronnak evezni segítvén; 
Bár haragudt rá, hogy megvette a vámot, akármint 
Protestált s mutatá nemes útlevelét, az idénit, 
Melynek rendi szerént mentes vala, mint nemes ember 
Révtől és vámtól, hadi bajtól, házi adótól, 
Egyszóval, minden kötelességtől haza, ember, 
Isten iránt, sőt önjóvoltától is egyúttal. 
Túl a rideg parton siralomnak terjed üvöltő 
Rém hona, változatos kínokkal tarka vidékek, 
Mellyeken a tündér Armída haladva keresztül, 
Bende szorult szívvel követé, csak néha tekintve 
Szét e vad országban, honnét menekűlni ohajta. 
Tantali kádakkal tele volt egy tér. Ez edények 
Tisztvágyó lelkek sokaságától pezsegének; 
Minden kádra hajolt egy ugorkafa, és e növénynek 
Mindenik ágcsáján, esküttség, szolgabiróság 
S más illyes fityegett: de midőn a kádbeli éhes 
Ember nyúlna felé, oda lőn az ugorkadicsőség. 
Legközepett vala egy kád, melynek párja Tatán sincs. 
Sőt a világon sincs abroncs-övezett faedényben. 
Ebben egy aszkóros vén asszony fúva, pihegve 
Jajgata szűn nélkül, mondván a körébe jövőknek: 
"Jaj, megöl en zsírom, kádam tele drága kövérrel, 
Torkomig e folyadék (pedig a kád éppen üres volt), 
Jaj szabadítsatok! ah, ki csapolja le zsíromat? o jaj! 
Jertek elő, fiaim, meg kell fúladnom e sokban." 
Bende, mosolygva kicsit, Armída nyomán tova lépdelt, 
S mindjárt más különös lény vonta magára figyelmét: 
Egy nagy tűkör előtt ült egy pohos emberi állat, 
Ez, míg élt, gyülölé a szakállt s minden liberálist, 
Most pedig azzal bünhödik a jajhonban e bűnért; 
Hogy szakadat nélkül síkálnia kelletik állát, 
Mert ha bal arcáról lekaparta goromba jövését, 
Addig a jobb arcon két ujjnyira nőtt a kemény tors, 
És míg a jobbnak veti kését, addig a bal rész 
Meggyomosúlt; így elűl meg elűl kezdvén, soha nincs vég. 
Ezt elhagyva, szabad helyet értek. Furcsa vidék ez: 
Hol jobb-, hol balról, hol hátul, hol meg elűl fútt 
Egy csapodár szellő. Közepén a térnek, örökké 
Forgatván köpenyét, állott magas emberi termet, 
Ennek az aggódás vala kínúl csapva fejéhez, 
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Mellyel bő köpenyét szél ellen vetni törekvék; 
Hasztalanúl sokszor! mert míg jobb félre teríti, 
Addig a szél balról sebesen kiröpíti nyakából. 
Mondják, éltében nagy kedve telék a hasonló 
Játékban s ez okon homoepathicé lakol érte. 
Ixion is vala ott, kinek ördög törte, keréken, 
Hátraszegett derekát: miután e szolga világban 
Földi hatalmak előtt görnyedni előre szokott volt. 
Ettől útasaink másikhoz juttak. Ez ember 
Mindig evett valamit; de fölöttébb foghegyen ette, 
Mint alföldi magyar falná festékit olasznak, 
Mely a nagyúri gyomort sokszor fagylalta halálra, 
(Hogy lőn bezzeg elég frórnessze, zseléje fiának!) 
Bende a bájhölgynél kérdést teve, s tőle megérté, 
Hogy teljes éltében viccgyártó volt ez az ember, 
Nagy hírű humorist, húsz évig feuilletonista, 
És íme önviceit kell ennie vétke dijául! 
Szája panaszteljes mostan, hogy sótlan, izetlen, 
Émelygést okozó, s nincs jól megsütve az étek.  

Otthagyták az evőt s komolyabb látványra jutának. 
Édesanyát látták, környezvén durva fiaktól 
S lyányoktól. Magyarul szólott hozzájuk az édes 
Jó anya; ám a fiúk, lyányok gőggel felelének 
Németül és tótul, rácul, fransz nyelven, oláhul 
És oroszúl, görögűl, örményűl, végre cigányúl; 
S minthogy az édesanyát nem tudták arra beszélni, 
Hogy szóljon velük úgy, mint ők szeretik, s anyanyelvét 
Hagyja feledségben: nekiálltak csípni, harapni, 
Ütni, a lyányfélék tűvel szúrkálni, mocsokkal 
Kenni be és durván kikacagni az érdemes asszonyt. 
"Nyolcszáz éves e nő" magyarázá Bende vitéznek 
A tündér vezető, "s oka, mellyért bűnhödik, az, hogy 
Ifjabb éveiben elkényeztette családját, 
Mostoha gyermekeit mindig jobban szereté ön- 
Magzatinál, s ímé ránőttek azok szomorítni 
Késő napjaiban s keserű bánattal elölni."  
Bende megindultan ment innen a hölgynek utána, 
Aki haladván még vagy száz lépésnyire, vissza- 
Fordult és intett, hogy várja be őt a vitéz ott, 
Őmaga eltűnvén a kénfüst barna redőin.  

Álla vitéz Bendénk siralomvölgynek közepette. 
Tarka cserélettel vonulának előtte az árnyak, 
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Régfek és újak; kiki rendelt helyre sietvén 
Vallani szörnyű kínt, vagy venni jutalmat Elyzben. 
Álla derék Bendénk közepén az igaz biralomnak, 
Hol nem rang, születés, kincs jő mérlegbe, hanem jő 
Érdem, egyéni, miként nem egyébütt semmi hazában. 
Látott bűnlakoló lelkek seregély sokaságát, 
Melyek fokszerüen üriték poharát a keservnek. 
Álla merész Bendénk közepette pokol mezejének: 
Amikor egy szellem közelített oldala mellé; 
Bús-komoran, kinyitott könyvből olvasva magában, 
S "Hajh boldogtalan!" így kesereg, "hát már is alá kell 
Szállanod e siralom mezejére korodnak előtte? 
Gyilkosok öltek-e meg? fene kór döntött-e halálba? 
Ó szólj; Bende fiam nemződ szava kéri, beszéld el." 
"Álmodom-é?" viszonoz hős Bende "vagy édesapámnak 
Szelleme, kit látok, veszedelmes könyve kezében? 
Úgy van, ez ő; e könyv okozá rövid útu halálát. 
Ó atya, hallgass meg: nem holt vagyok én, fiad, és nem 
Szellemem amit látsz, hanem élő testben előtted 
Bendéd áll. Apa, oh, álldd meg fiadat, ki jelenleg 
Hontalanul bujdos, hordozván mostoha sorsát." 
Ekkor az érzékeny fiu mind elmondta, mi történt 
Apja halálától kezdődve a mostani percig. 
Melyre nagyot sóhajtva, felelt a hádeszi lélek: 
"Hasztalan áldalak én: áldásom, mint a korál, mely 
Megkövül a levegőn, átokká válik a földön. 
Ó lásd, kárhozat az, mely várta szülőidet itten. 
Énnekem e könyvet, mely mindennél haragítóbb, 
Szüntelen olvasnom kell: átok azokra, kik e könyv 
Tételeit hiszik és követik; szerzője pedig még 
Érje meg Actaeon sorsát: tépjék le kopói, 
Mellyeket ő táplált kezdetben manna beszéddel. 
Ó fiam! édesanyád - jaj, jaj! jaj! - háborodottan 
Jött ide, józan eszét elvesztvén minden időkre. 
S minthogy körmeivel Hecaté szemeit ki akarta 
Tépni, ama sziklát (iszonyú!) lelkére boríták, 
S ott ezer évig kell hallatlan üvöltnie mármost. 
Kérlek azért, kedves - ne felejtsd intésit atyádnak - 
Állj bosszut érettem rajtok, kiket annyira gyűlöl 
Szellemem, állj boszut a liberálisokon, fiam, értem. 
Hajh, de megint mennem kell: jőnek a szellemi kínzók. 
Ó fiam, el ne feledj, ha megint napfényre jutandasz."  
Ezzel a bús lélek tovalelibbent. Bende csodálva 
Kíséré szemivel, mígnem benyelé a köderdő.  
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A bájhölgy ezalatt Hecaténál tette vizitjét. 
Nagykegyesen fogadá őt a pokol asszonya: rendelt 
Néki theát mindjárt filigrán emberkoponyában; 
S hallva buját, tüstént így vígasztalta tanáccsal: 
"Lyányom, azért ne busulj, Hábornak vesznie kell, ha 
Balgatagúl könnyítni akar sorsán a halandó 
Emberi nemzetnek, kiket üldeni volna kötélye. 
Tenmagad eszközlöd vesztét: válassz deli férjet 
Földi halandóból, ki legyen kedveltje szivednek. 
Hívasd meg Hábort lakomára: ne félj, tudom, eljő. 
Ekkor a násznyoszolyán - a még szeplőtelen ágyon - 
Férjedet altasd el, s ím e phlegetóni piócát 
Függeszd keble fölé, hol a szív dobogása megérzik, 
S a kiszopott szívvért, felfogva ez ólomedényben, 
Rejtsd kebledbe, hogy azt használhasd célszerű módon. 
E vért nászlakomád közepén feccsentsed a Hábor 
Arcához, szemit is meghintvén hirtelen azzal: 
És odalesz Hábor, nem lesz nyoma többet a létben."  

Megköszöné tündér Armída királya tanácsát, 
Melyben vágyainak régen várt teljesülését 
Látta: vitéz Bendét férjül kebeléhez ölelni. 
Megragadá karját ifjának, s hítta magával 
Visszasietni megint a föld színére s a holtak 
Bús birodalmától eltávoztatni az élőt. 
Útjok Elyz szélén vezeté. Nem-földi gyönyörnek 
Hángjai kísérték fülöket; főleg pedig az tűnt 
Bende szemébe, hogy egy sanyarú embercse, kezében 
Messze terűlő lap, szökdelt örömében a fák közt. 
Kérdé a vezető hölgyet: mit akarjon ez ember? 
És Armída emígy fejté meg az édeni kedvet: 
Ez zseni-lélek volt, legalább azt hitte szilárdul; 
Élete versírás fájdalmai közt nyavalyogva 
Telt el, a nélkül, hogy csak egyetlen verse, vagy, ami 
Még kevesebb, neve, csak neve díszlett volna kinyomva. 
Tűrőké az öröm hona, mennyország: jutalomkép 
Mindennap más-más dala jő ki ma itt az elyzi 
Hirlap sajtóján, pompás, ragyogó kiadásban. 
Innen a széles öröm bódító gőze fejében.  

E magyarázat alatt a Léthe pataknak elértek 
Forrásához, ahol kiszakad barlang kebeléből. 
És különös vala itt, hogy nem víz buzga fel a kő 
Közt, hanem ollyan híg folyadék, mint ömleteg ércé. 
E folyadékba sötét alakok nem-földi lapáttal 
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Szórának valamit, amely ott egyszerre megolvadt, 
S Bende, midőn közelebb értek, látá hogy e szórmány 
Érdemcsillagok és szalagos díszrendi keresztek, 
Fényes arany pénzzel s elegyülten gazdag ezüsttel. 
Megtanulá, hogy ezek szolgálnak a Léthe pataknak 
Tápanyagúl s innét érté meg eme' csodalátványt. 
Tudnillik: lefelé menvén a parti mezőkön, 
Hol buja bőségben díszelgnek a nagyfejü mákok, 
Láttak egész sereget hangos jajjal közelítni, 
Véresen és sápadt arcokkal, gyászban egészen. 
Hogy közelebb jöttek: keserű panasz árja dühöngött 
Ajkaikon, s a sötét levegőt hangjával elönté. 
Vértanuk ők: honukért a bánat erős kebelökben; 
Vértanuk ők: honukért a földig gyászruha rajtok. 
"Ó haza" - jajgatnak - "hova léssz, ha mi, védeni képes 
Hű fiaid, végkép megszűnénk lenni körötted? 
Ah! csak egy ízben még térhetnénk vissza öledbe 
E szomorú honból, melyben nincs nemzeti szellem!" 
Ily keserű gonddal juttak partjához a csergő 
Léthének s akarák ott szomjukat oltani vízzel, 
És nekidőlének minden cerimónia nélkül, 
Hörpölvén, csak amúgy markukkal, Diogenesként. 
S ó csoda! halljátok ti, e földnek gyermeki! amint 
A folyam ajkáról - szomjuk csillapodva - felálltak, 
Dalra hevűlének, víg dalra, legottan; enyelgő 
Táncot lejtének; honuk és fájdalmi feledve 
Lőnek, örökre sötét, emléken túli homályban!  

Még sok egyéb különöst láttak; de mivel fejöket sem 
Kímélé feledést okozó párája e víznek, 
Elfeledék azokat. S mielőtt a földi kakasnép 
Harmadik őrdalját kürtölné, visszatevék a 
Kólyi hegyet - honnan kivevék vala - régi helyére.  
*  

Hatodik ének 
Míg a varázshölgy és deli hőse az éj birodalmát 
Látogaták, haragos Hábornak egyéb vala gondja. 
Ő az örök Sorsnak szigorú lakját keresé föl, 
Tőle megértendő maga és Armída jövendő 
Végzetiket. Havasok közepett, hol az emberi talpak 



74 AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY 

Még soha nem hagytak múlékony bélyeget a hó 
Csillámló tetején, homorúl egy völgy tekenője, 
Csak röpülőknek nem járhatlan szikla falakkal. 
Itt van a Sorsisten barlangja, bevésve a vén föld 
Gránit kérgének - még hajdan a gyermeki beltűz 
Által felcsattant - nagy himlőjébe. Körötte 
Semmi, csak a korhadt pusztúlás bús hagyományi, 
Semmi, csak a mély csönd, mely sokkal üresb vala, hogysem 
Észre lehessen venni halandónak, ha reves fán 
Kérődző szúknak meg nem töri halk ropogása. 
Bent a barlangban nagy gőzmalom él: az Időnek 
Malma ez, amelynek tágas hombárai telvék 
Soknemü testekkel, várókkal a végzetes őrlést, 
Ő maga relytélyes barlang méhében, iromba 
Felhők leple alatt űl a Sorsisten, örökké 
Olvasván a fátum öles foliántjai titkát. 
És amint sorolá a tárgyakat, elzavaratlan 
Renddel csúsznak azok le a széles hosszu csatornán 
A kíméletlen garad örvényébe sodorvák. 
Hősöket és nyomorú koldusokat egyre sodor le 
E garad, amint jött a tarka vegyűletü rendsor: 
Pompás Alkibiad, nagy fényü Lucullus, eb-éltű 
Diogenes, nyomorú Timon, ragyogó Cleopátra, 
Markalf és Salamon, Democrit, Socrates, itt mind 
Összekerülnek, mind egy lisztté hullanak össze: 
Fulvia, Xanthippe, Lucretia, Thisbe, Korinna 
Mind egyek itt, Brutus pora egy lesz Tarquiniussal; 
Phidias márványfejeit törvényfa revével 
Őröli e malom össze; Rafáel vászna szenes zsák 
Közzé őgyeledik, s az Apelles rajzai szintén 
Úgy oda lesznek, mint a most divatos fali firkák. 
Ott az ephesusi templom után jő durva Herostrat 
És ama nagy Macedon, kit az égés éjjele szült volt; 
Itt a szolgabirót hajdúja kiséri, az írnok 
Hamva uráéval vegyül ellentétileg ismét. 
Elvegyül ispánné tens asszony is a jegyzőné 
Nemzetes asszonnyal, tűz vízzel, szénpor a mésszel, 
Tolvaj a bíróval, jobbágy uraság inasával, 
Elvegyül a káplár apjával s pór rokonával. 
Szóval az ellentét megszűnik: porhamu lesz mind 
Ami van e földön; csak az ész nem, a szellemi rész nem.  

Nem? haha! Nézzétek. Tetemes könyvek sokasága 
Sodródik lefelé, mint annyi druídapapok, kik 
Emberi életeket kívántanak áldozatúl, kik 
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Emberagyak velejét égették isteneiknek 
Gyász oltáraikon. Lám e foliantok elették 
A zseni szerzőket; megémészté őket is a moly: 
Most pedig a foliantok, a moly, mind együvé hullnak. 
Ott Calepinus jő, a Bábel tornya utána; 
Hátrább X ut Tök, meg a többi piszoktele firkák. 
Gyöngyösit a rímest kíséri Kovács pici lantja, 
Édös-Gergöly után Mátyási jön, és szamarastul 
Néhai Mondolatos, mind, mind a garadba lehullvák. 
Ott jön az én könyvemnek öt első éneke is már; 
Lapjain illatos ó sajtok maradéka mutatja, 
Mily fokon álla szegény a dicsőség úri kegyében. 
Ó jaj! a mélybe zuhant, honnét pora jegytelenűl fog 
Hullani majd az örök feledékenységnek ürébe!  

Hábor e barlangot keresé föl s térdre borulván 
Érc küszöbén annak (tudnillik az érc a kövekben 
Lappangott valahol, mint egykor a monda cigánya 
Nagy fa kanáljával hörpölve vizét a Dunának: 
Halleves ez, mondá, mert ott van a sok hal a vízben) 
Kérte a Sors-istent: adná tudtára jövendő 
Sorsát, és ha ravasz nőjét van-e mód, van-e vajjon 
Titkos erő, megfosztani a bűvös hatalomtól. 
Melyre a Sorsisten mennydörgő hangu beszéde 
Így ada választ a barlangnak mély fenekéről: 
"Sorsodat; ó szellem, magasabb vagy bár a halandók 
Népénél, az örök végzet nem hagyja tudatnom. 
Mély titok az, mellyet csak e barlang istene láthat, 
Sorsod azonban, halld, ettől függ, ezt cselekedjed: 
Hölgyedet, Armídát, menj, leld föl ez éjen, e percben 
Erdei lakjánál, hol most akar űlni menyegzőt 
Földi halandóval, s vár téged, minthogy egyébként 
Célja, mit e násszal szándékszik elérni, merőben 
Meghiusul. Engedd hogy szép legyen, és ne parancsold, 
Hogy vegye föl vénasszony alakját, egyszerü képét, 
Míg nem hajnallik. Haragos vagy bánatos arcot, 
Bármi következzék, ne mutass, mert vége különben 
A tervnek, miszerint elronthasd nődet örökre. 
Mindazonáltal légy szemes és mindenre figyelmezz, 
S majd mikor Armídád kebeléből titkosan egy kis 
Ólomedényt von elő s tartalmából szemeid meg- 
Hinté, s arcodon érzed a hő cseppeket égni: 
Kapd el az ólomedényt és hintezd vissza szemébe 
Mind a nedűt, mely még maradott vala benne, fenékig, 
Ettől függ sorsod: ne feledd, vagy, tudva, ne mellőzd."  
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Így a sötét szellem; s elmondván lőn iszonyú csend, 
A malom egyhangú rop-rop-ját, mely soha meg nem 
Szűnik az éltes idő hosszát kijegyezni egyenlő 
Pécékkel, természetesen ide nem számítván. 
S most, miután Hábor tova illant, édesim, ah most 
Fussuk e zordon tájt, fussunk Hábornak utána, 
Aki varázsnőjét (már tán nem is azt) a parancsként 
Fölkeresé s egyedül lőn víg lakodalmi közönség.  

Nagy baj az írónak, de kivált annak, kire bölcső 
Lepleiben fülökig ránták a múzsa leányok 
Ajkaikat, kit jó mamikája zuzával az apró- 
Marhának tartott, és léc-szeg fürtjeit addig 
Meg nem szűnt fodorítni, tüzes vassal sütögetvén, 
Míg született költő nem vált nápész gyerekéből - 
Nagy baj a költőnek, mondom, ha megúnta teremtett 
Jellemeit maga is, s velök egy hajlékba szorulván 
Nem tud azokról már érdeklőt mondani semmit. 
Így vagyok én. Lakodalmi csoport dőzsölne köröttem; 
Hábor a hajdani férj, Armída, menyasszony ezúttal, 
S Bende vitéz, mint nősz; 3, mondd: három egyénbőI 
Áll az egész sokaság: mit mondjak rólok, uristen; 
Mit még nem mondtam valamellyik hexameterben? 
Mondjam-e, hogy mielőtt Hábor beköszöntene, tündér 
Hölgye a conservnek Bendét karjába szorítva 
Kellemes álomnak szunnyasztá boldog ölébe? 
Hogy kivoná mellfodra közől Hecaté adományát 
S Bende fehér kebelét fölfejtvén inge havából; 
Szopni hagyá abból csecsemőjét a pokoléjnek? 
Hogy miután e nadály vastagra hizott a legény bő 
Véréből, a menyasszony e vért piciny ólomedénybe 
Fogta föl, és az edényt puhapamlag melle feszülő 
Két Parnasszának deli Tempéjébe dugá el? 
Mondjam-e, hogy Hábor meg a nő, meg Bende, lakoztak 
Állati étvággyal faldosván szellemi étket, 
Kortesi gégékkel tütükélvén ménesi nektárt? 
Mondjam-e, hogy tündér Armída kilopta hevítő 
Pár emlői közől babonázott ólomedényét, 
És nagy hirtelenül Hábor szemeit tele szórva, 
És Hábor sebesen ráföcskendezve viszontag: 
Hah!..................................  

Bende kiáltott így, mert volt ok rá. Iszonyító 
Látvány az, mely lőn kiterűlve szemének előtte. 
Elsőbb is Hábor kezein, képén, szemehéján 
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Tűzfoltok kerekednek elő, hol a bűverejű csöpp 
Megszállott; azután e foltok messzeterűlnek 
Hirtelenül, mint szok terjedni tavak sima tükrén 
A potyogásig elért záporszem ezüst karikája. 
Erre a garboncás tűzzé vált, talpig egészen. 
A kalap elveszté szín nélküli színe talányát, 
Összenyomott tetején füst, láng és szikra lövell ki, 
Mint a Vezuv torkán; majd átvörösöllik egészen, 
Mint az iszákosok orrai, végre fakó hamuvá lesz 
És oda hull, oda hull Bendének lába elébe. 
Már ég a köpeny is: mind jobb, mint bal fele lángol, 
Cérna-recéjének megemészté már e pokoltűz 
Életerős szálát: némely lebegő darab egy láng- 
Nyelvvé változik át, s legelőbb is a nászkalibának 
Nyalja körül venyigés ereszét csavaros repüléssel. 
Hah, már a szöges orr, a nyakbötyök, a busa homlok 
Ismerhetlenek ott; nincs a két mártogató láb, 
Láng az egész Hábor (mint volt éltében örökké 
Szelleme), a hajlék oda lőn, zavaros szelek árja 
Szórta el azt korom- és füstképen a lég üregében. 
Most egy dögleletes bűz támad; Bende tekinti 
Armídát, az arát, s megborzad, síri soványság 
Torzítá el egész testét hölgyének; a látás 
Ablaka nem több, mint az a szám, mely nem sokasíthat 
És nem is oszt, a másikon űl örök éjjelü vakság. 
És ez alak szintén égett, nem lánggal azonban, 
Mint a dicső Hábor, hanem úgy füstölögve, mikéntha 
Ázott szalmatörek fojtott tüzinél szenes arcú 
Új-magyar égeti szén garmadkáját faluvégen. 
Bende körülnézett: sivatag minden körülötte, 
Mint a Zsidó-tenger partján, hol az ősi világ két 
Városa elsülyedett; bércbálványok sora bámul 
Rá hidegen; kövesült élőfák állanak őrt a 
Rettenetes téren, kérdőleg előre hajolvák. 
Megborzad; szivére fut a vér Bende vitéznek, 
Régi csatornáin nem mervén folyni szokottúl, 
S távozik a helyről, ha talán távoznia van mód. 
Visszatekint mégis távolból, vissza, ha Lóthné 
Fátuma érné is, mert valljuk meg, mi, teremtés 
Bőrbe kötött első kiadási, mi férfiak, olykor 
Női kiváncsiak is szoktunk ám lenni titokban. 
Visszatekint, mondám: ott nézi a messze világló 
Hábort égni, miként égett az irásbeli szentelt 
Csipkebokor, s tekeres füstét kigyódzni az égig. 
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Nézi menyasszonya lassan emésztődő romalakját, 
Melyből rothasztó láz terjed el a levegőben, 
Intő bűz atomit száguldoztatva előre. 
S im a láng eltűnt! az alak pedig állti helyében 
Öszerogyottl mindaz, mi előbb Hábor vala; most egy 
Barna bitang felhő, fenn a sziklák tetején túl, 
És az előbb Armída csak egy kis porhamu-domb már.  
Bende tovább haladott. "Mit várjon a földi halandó," 
Monda sohajtva, "midőn a hatalmas szellemi nép is 
Így odalesz; füstté, hamuporrá bomladozik szét? 
Látom: e földön nincs állandóság. Hiu minden 
Küzdés, fáradozás. Az arany bullák oda lesznek, 
Alkotmány oda lész, oda lész az adótalan élet, 
Vámok, avíticitas, majorátus, tolvaj-akasztás 
És botozás, mind, mind eltűnnek, idővel, e földről; 
Mint eltűntek azok, kik ez elvek népei voltak. 
Új fajok állnak elő, új eszmék kelnek agyukban, 
Majd megavulnak ezek, szintúgy, mint mi elavultunk, 
S új tavasz éled föl, mindég másfajta virággal. 
Hasztalan úsznék hát ellent az idő folyamának: 
Elsodor a hullám, és akik utánam eveznek, 
Nem lelik a habban nyomomat, mellyért tusakodtam.  

Ily monológ közben egy halmocskára jutott fel; 
Honnan visszatekint még egyszer a helyre, hol a két 
Ellenies szellem szétoszlott vegytani módon. 
"Értem" monda tovább, "értem. Szeleburdi reformnak 
Szelleme volt Hábor, ki az elvvel nem köte össze 
Jó szivet és tudományt. Maradásé nője (hah, e nő!), 
Oktalan, a jót sem tűrő, vesztegmaradásé. 
És most a maradás védszelleme a szabadelvű 
Garboncást füstté oszlatta fel; a garaboncás 
Lassan emészté föl; beltűz erejével, a némbert."  

"Hah! de mi új látvány ez, amely most készül előttem? 
Íme a fölleg, mely eredett füstéből a Hábor 
Szellemi lényének, lefelé tart; íme leszáll a 
Néma rögökre, hol a hölgynek pora nyugszik a földön. 
S íme, a felhőből tűz pattan a kis hamudombba; 
És ez mozgani kezd; a fölleg rojtjai szintén 
Kezdenek összevonúlni, szilárdabb testü valóvá. 
Majd egy fő idomúl, majd nyak, mell, kar, kezek és láb. 
Szárnyak is, egy szép pár, hímzettek aranyszínü tollal, 
A rögök a földről hasonúl életre kelének, 
Fő, kebel és a többi tagok feltűnnek, elömlő 
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Bengali fényénél a hajnal-ölelte keletnek!" 
Úgy van, a felhőből fiatal test díszes alakja 
Fejlék: rózsapiros képű, daliás magyar ifjú, 
És a rögök közzől, honi fűzetü mezben, arája 
Támadt létre, miként ismételt életü phőnix. 
És a sziklavidék, a kopár völgy, édeni kertté 
Díszesedék, melynek közepén ifjú füvü halmon 
Állott a deli pár, egymást szemlélve; csodálva, 
Mígnem a szellemi csók elpattant szűzi szemérmű 
Ajkaikon. -  
Akkor az életerős, szoborékes hím karon ölté 
A tündér idomú, mondhatlan kellemü hölgyet, 
S fölkerekedve legott, ragyogó szárnyak segedelmén 
Elröpülének az álméló Bendének előle. 
Kiséré szemivel hős Bende is a csoda párt, és 
Nézte, miként márták magokat keleten a kiáradt 
Hajnali tűztenger hullámiba, megfürödendők 
Reggeli fürdőjében a tiszta-piros levegőnek.  

Míg ezek így esnek légben, földszint s a pokolban, 
Addig a korteshad szanaszét hever éji tanyákon, 
Udvaran állongó szekereknek alatta, fölötte. 
Csak Kolocintos uram nem nyughatik, üsdi közönség 
Nagynevü hadnagya. Ezt nem hagyta pihenni a hírnév 
Ördöge, mely készté, hogy víja ki tettel is a már 
Több év óta nevén fityegő sallangot, a kedvelt 
Hangu vitézlő szót, mely néki dukál vala, persze. 
E végett a kolompviselőket fölveri hangos 
Szunnyadozásikból, s miután fél álmos "ebatták" 
Hírül adák, hogy ezek felocsudtak némineműkép 
Mámoros álomból krapulás émetteniségre: 
Körbe hiván őket, tartott velök éji tanácsot. 
"Tudjátok fiaim" kezdé a csapat vezetője, 
"Pörgedy, a hadnagy, hol ütötte föl éji tanyáját 
Oktai népével, mely balgatagúl az adózók 
Mellé csatlakozott alacsony nyereségnek okáért? 
Vármegyeház telkén foga helyt, mert érezi vétkét, 
Mellyet az alkotmány ellen követett s remeg a rá 
Méltán megharagudt nemeseknek vérboszujától. 
Ámde a bűnt isten sem hagyná megtorolatlan, 
Aki mit ett, illő, hogy igyék rá, és a kutyának 
Érdem után szoktak nadrágot varrni, nem úgy van? 
Mostan azért, fiaim, hadicselt gondoltam: ez éjen 
Zajtalanul ütnénk rájok s bortól nekibágyadt 
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Tagjaikat kennők in-nyujtó fütyköseinkkel. 
Küzdeni szép a honért: meghalni sem árt a hazáért!"  

Összeszorult a bot kezeikben a potioroknak,47  
Hallván lelkesitő szavait Kolocintos uramnak, 
S két perc múlva egész csapatuk talpon vala. Első 
Gonduk a borhordó-keresés volt, mellyet az estve 
Képtelenek voltak kiüríteni gégesegéllyel. 
Ott vala hordójok: de a szesz, mely lelkesité azt, 
Nem vala már: fenekén az öreg hordónak erőszak- 
Fúrta sebek nyíltak, dongái betörve kegyetlen, 
Elszakadott abroncsai szerte hevertek a földön, 
És az egész hordón a halál bús képe sötétlett. 
Megdöbbent a csoport. "Gonosz ellen okozta ez ármányt" 
Nagy boszusan morogák: mert nem volt köztök egyén, ki 
Emlékezhetnék a tegnapiakra, miképen 
Őmagok onták vérit e hordónak ködös ésszel!  
Most a hon és hordó ügye mélyen megkeserítvén 
Szíveiket, lobbant kit-kit vasmarku haragra; 
S mint a sötét éjben gátat tört hengeres árvíz, 
Hömpölyög el nehezes csapatuk megyeház kapujához.  

Ingady sem tölté restűl idejét ezen éjjel. 
Ő feljárta magánosan a pártok vezetői- 
És fő emberinek vígságteljes éji tanyáit: 
Óvtalan ablakokon leskődött nagy figyelemmel, 
Szedve bögyébe ha mit látás, hallás avagy éles 
Szaglás által megtudhatna, vagy észre vehetne, 
Melyből jóslatokat férceljen a holnapi napra. 
Vármegye házához sietett most, sejtve hogy annál 
Szinte nemes csapatok foglaltanak éjjeli nyughelyt, 
Lopva kikémleni ott az erőt és főleg a tiszta 
Bel meggyőződést, hogy számítása ne csaljon. 
Macskai léptekkel sompolygott a poros udvar 
Párnáján heverő sokasághoz; megkerülé azt, 
Számát megjegyzé, amint hozzá tuda vetni; 
Hajh, de a vélekedést kitanulnia nem vala jó mód, 
Mert a fővegeken nem látott ismeretes jelt. 
Mindazonáltal, köznemesek lévén, nem-adózók 
Száma közé sorolá, s indult is visszafelé már, 
Amikoron hátul egy erős kar (Pörgedyé volt) 

                                                      
47 A potandó, sciliset. A. J. 
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Megragadá torkát, kérdvén, mi a tábori jelszó. 
Megdöbbent a sötét éj vándora, visszahanyatlott 
S reszketeg ajkakkal rebegé halkan: nem adózunk! 
"Kém, kém! verjük agyon, tépjük szét, vágjuk ezer-rét" 
Pörgedy ordítá markát jobban beszorítván. 
"Hol van? verjük agyon!" rivalának többen a földről 
Talpraszökött nemesek, s jaj lett voln' Ingady úrnak 
Hogyha vitézlő hadnagy uram könyörűlve az árván, 
El nem ereszti nyakát, súgván, hogy fusson amint tud.  

És futa Ingady úr, de a sors, hajh! nem vala pártján. 
A megyeház kapuján Kolocintos népire bukkant, 
Kik nagy erőszakkal nyomulának az udvaröbölbe. 
"Jelszódat!" rival egy: "Jaj, adózom, adózom, az isten 
Áldja kigyelmeteket" könyörög "mindég is adóztam." 
"Üssük a rossz hazafit" riadoz körülötte; az élet 
Gombja fölött pedig ólmosok ádáz erdeje csattog. 
Futni ered mégis; de hová fut a jámbor? Elűl víz, 
Hátul tűz: a halál bizonyos, bármerre szaladjon. 
Mindazonáltal a sors protokolluma másnemű végzést 
Foglalt Ingadyról; s nem akarta, hogy ólmosok által 
Jusson a Hádesz egértőrébe, (hová a bebúvás 
Csak bagatella dolog; de kibúni: az egyszer a munka!  

Volt a telek közepén kerekes kút, melyben a föl- s le- 
Mártogató vedrek, mint a karthauzi barátot 
Jobb és bal tenyerén M. M-je halálra, naponként 
Emlékeztették az alispánt, szolgabirákat 
És az egész tisztkart a szerencse s idők folyamára. 
E kútig haladott jó Ingady. Nem mese ám az, 
Hogy kútak közelén jó szellem tartja tanyáját 
Őrködvén a halandók népe fölött a veszélyben: 
Mert állítni merem, merem is doceálni hütömmel, 
Hogy, ha e szellem nem súg Ingadynak, soha föl nem 
Éri eszével, hogy beléüljön a kút vödörébe, 
És lebocsátkozzék biztos menedékül a kútba. 
Itten azonban már jól van neki dolga szegénynek: 
Álla vacog kissé, pedig állig nincs is a vízben, 
S nem leli senki meg itt (az igaz, nem is üldözi senki) 
Csak tűrjön keveset, csak tudjon tartani csöndet.  
Mondani sem szükség, hogy Pörgedy és hada talpon 
Állának, mikor a haragos Kolocintos az üsdi 
Népet elővezeté. Mint ment a nehéz csata véghez, 
A mindjárt követő énekben elénekelem, ha 
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Pártfogolóm, a múzsa-leány, megadandja segélyét, 
S nem teszi meddővé régen vajudó koponyámat.  

*  

Hetedik ének 
Hajnali álmának mézét élvezte Hamarfy 
A viadal napján, mikor egy dobogás szelid álmát 
Elvaditá s kiveré tilosából szürke szemének. 
Káromkodva nyitott ajtót a csendzavaróknak. 
Mennyire döbbent meg, s bámult el azonban a jókor 
Fölkelt látogatók sokaságán, s szőre mivoltán, 
Azt le nem írhatom én; képzelje magánák a Lector 
Ahogy' akarja: szabad tér nyílik képzeletének. 
Annyi elég hozzá: tőzsérek voltak ezek, kik 
Szántani bár soha nem szoktak, sem vetni, az égnek 
Varjaiként bőven táplálkoznak, kiszemelvén 
A magot, amellyet más hinte barázdaközökre. 
Markaik elvénült váltókkal telve valának, 
Mellyeknek rögtön kicserélését követelték 
Jobb hitelű pénzzel: bankjeggyel, arannyal, ezüsttel. 
"Mit? s ti merészletek itt" mond bosszankodva Hamarfy, 
"Csúfolatúl, gaz nép, éjjel rám törni lakomban? 
Hol van az, aki nevem váltón tudná mutogatni? 
Álljon elő, ha pokol fia is, hadd lássam a váltót. 
Nem kifizettem-e mind váltóitokat minapában? 
Ezres bankjegyeket nem láttatok-é teli bélű 
Tárcámban magatok? De habár volnék is adóstok, 
Nincs-e hitel nálam? nézzétek: e tárca nem éhes." 
Ezzel a pénztárcát keresé sok epéjü haraggal, 
S föltépé födelét: de ki fesse le meglepetését: 
Banknótái helyett falevél vala tömve beléje! 
Rablás? nem lehet az. Maga rakta bele csak alig pár 
Óra előtt a böcsös jegyeket, s ajtója szorossan 
Zárva maradt; másutt pedig a bejövés lehetetlen. 
Nézi a váltókat: kézírata mind nem utánzott 
(Őmaga ismeri, hogy nem utánzott) semmi betűje. 
És a kelet... "mi ez?" A kibocsátás napja... "Nem" úgymond, 
"Ez lehetetlenség, hiszen akkor... hm! hiszen akkor 
Távoli erdőkben múlatva vadásztam egész nap." 
Ámde a tőzsérek sarkalták; hoztak eszébe 
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Holmi körülményt is, jelesűl egyik akkor adott pénzt, 
Amikor a verebek csiripeltek a ház ereszénél; 
A másik, mikor a nagy szél fútt és a kofákat 
Felborogatta kerek székeikről: harmadik akkor, 
Amikor a tens úr a szép szobalyányt megölelte 
(Erre lehetlen volt eszmélnie annyi ezerből): 
Másik, mintha ma is látná, úgy rémlik előtte 
A toll, mellyel aláírá, tintás vala félig, 
S költőé lehetett, mert meg volt rágva ugyancsak. 
Mindazonáltal a quasi-adósnak nem juta semmi 
Emlékébe, de nem tagadá keze cifra vonásit: 
Hisz nincs emberi kéz ily rútat utánzani képes! 
"Jól van, hát fizetem, mond végre, pogány uzsorások! 
Megmutatom, hogy van hitelem, bár semmi hitelre 
Nincs szükség, míg lesz levegő és megvan ez a síp."  
Azzal Hábor-adott sípot kivevé s belefúván 
Hármat sikkant a pipafüstös lég a szobában. 
Mert ne feledjük el ezt: a sípnak hangerejére 
Megjelenék a vadász mindannyiszor ennekelőtte, 
És ha segély kellett, ha tanács a kortesi tanból, 
Vagy pénz, melly a segély, a tanács forrása napinkban, 
Nyomban adott mindazt. És ezt már tudta Hamarfy 
Régi gyakorlatból, ez okért sípolt vele most is.  

Várja Hamarfy vadász őrszelleme megjelenését, 
Látogatói szemet-szájt tátva lesik: mi lesz ebből? 
Várja Hamarfy vadász nemtőjét, várja sokáig, 
Nyugtalanúl, nehezen, boszusággal, végre haraggal: 
Nem jön az; újra sipol: mégsem jő; harmadik ízben 
Fúrja hegyes hangját a síp a semmi könyörgő 
Szót soha nem hallott uzsorási fülekbe: hiában! 
Nem jön a várt vendég; csodatékony szelleme nem jő. 
"Álom volt-e tehát," tűnődik, "enyészetes álom, 
Mind a csodás esemény? a völgyi leány? a boszorkány 
Kínzó ördögivel? védőm a vadász? az ajándék- 
Táska? e kisded síp? a bankjegyek? álom-e mindez? 
És szigorú váltók a való? feledetlen adósság? 
Látom, e váltóknak nyomatékosb része azon nap 
Van kibocsátva, midőn útvesztve bolyongtam az erdőn 
S kaptam ezen tárcát, telvét ugyanannyi forinttal; 
Így vág össze utóbb is a váltók kelte a nappal, 
Melyen sípoltam, s öszveggel, melyre tevék szert. 
Már bizonyos, bizonyos: gonosz ördög játsza meg engem, 
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És eszemet vesztvén, váltókat készte bocsátnom, 
Hogy, ha kijózanodom, legyek őrültté a bukáson."  

Mindezeket hamar elgondolta Hamarfy magában, 
És mire gondolatit berekeszté, köntösit is föl- 
Szedte magára, kötött kardot s menekülni akarván 
A hitel emberitől, intett: mennének utána. 
Vármegye házához sietett, hol nagy-tusakodva 
Víttak a pártok még, s közibök fúródva merészen 
A tőzsércsapatot künn hagyta, hogy e jelenetről 
Elmélkedjenek ott a viszontlátás idejéig.  

Mert folyt a csata még. Kolocintos Gábor, a hadnagy, 
Meghökkent, mikor észrevevé, hogy Pörgedy Mátyás, 
Oktai népével, talpon van a vármegye telkén, 
S nem gözű-álomban, mint számította magának. 
Mindazonáltal nem hátrált, hanem inte kolompos 
Emberinek, köveket hajigálni az elleni hadra, 
Amit azok tőnek; tőnek pedig oly ügyesen s oly 
Várakozást haladó, szándékon túli sükerrel, 
Hogy megüvegtelenült azon a részen valamennyin 
Ablak volt, s keserűt jajdult a domestica cassa. 
Pörgedy, népével, menten maradott az ütéstől, 
Kezde azért ő is természet-gyúrta pogácsát 
Szórni az éjzavaró Kolocintos uram seregére. 
E kövek ablakokat már nem leltek, kivevén a 
Drága hon-őr szemeket Kolocintos ferde hadában. 
S köztük a hadnagyi fő X nézetü sanda szemét is, 
Mellyet (a balt) zúgó kövecs úgy megsujta szemöldön, 
Hogy megaludt mindjárt és nemzeti-szín karikát hányt. 
Megszédült a vitéz Kolocintos, félre hanyatlott, 
És puha tócsának heverűlt pamlagfenekére; 
Serge pedig hátrált, menedék-födelet keresendő 
A kőzápor elől tág boltozatú kapu alján. 
Pörgedy észrevevé nyereségét: annak okáért 
Sűrű tömött rendben megmozdította csapatját, 
Hogy majd a kapunál megnadrágolja keményen 
A szaladók seregét. De csalódék: mert Kolocintos, 
Hogy feljózanodott, nekibuzdítván a kolompos 
Harcosokat, s ezek is nekibuzdítván a csoportot, 
Visszaverék az adó seregét és Pörgedy Mátyást. 
Futnak ezek, nyelvök félrőfnyire nyujtva hevökben, 
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Pörgedy fut legelül, mert ő a nobilium dux,48  
Kergetik a nem-adók, fustéllyal verve, kit érnek; 
Isteni káromlás harsogva nemes tüdeikből. 
Egy nem akar csak futni; csak egy Goliáthszerü termet 
Áll még a födeles kút árnyékában. Először 
Messzéről szórnak köveket rá a nem-adózó 
Dávidok: ő közönyös viselettel szenvedi mindazt. 
"Verjük agyon, jertek!" nagy bosszankodva kiáltnak, 
"Verjük agyon, ha magát nem védi a nyúlga teremtmény," 
És neki bőszülvén... ágasfáról leverék a 
Várnagyné köcsögit.  

Szégyenkedve hagyák ott e fogas oszlopot akkor 
S menve belebb, élénk viadalnak részesi lőnek: 
Főleg egyik zugban volt a csata népes, amelyben 
Pörgedy sergének nagy része tömött karikában 
Közre fogott valamit, védvén életre-halálra, 
S a kolocintosiak víván életre-halálra. 
Jól tarták magokat darabig, sőt fogytig elállnak 
Minden megrohanást, ha az éles eszű Kolocintos 
Nem kohol ellenök új hadi cselt és nem sikerűl az. 
Volt a telek közepén, közel a kúthoz, tele vízzel 
Nagy hasu fecskendő, vagy három. Hős Kolocintos 
(Álgyui nem lévén) ide hajtott egy csapat embert 
Népe közől s lövetett ama zúgba keményen azokkal. 
Állák egy darabig, de mivel nemes ember a vízzel 
Ellenszenvben van, megadák végtére a várat: 
Ostromlók, védők, borzadva futottak el onnan, 
És az üres téren kopaszon maradott - egy hordó. 
Ezt Kolocintos uram, mielőtt a bőrig elázott 
Pörgedyek szemöket kitörölnék ködmöneikkel, 
Elfoglalja, körülveszi száraz népe javával, 
És felfordítván béütteti nagy fokosokkal 
Visszarugó fenekét. Most illatozó kalapokból 
Billikomot gyúrván meriték a lélekadó bort, 
Nagybecsü zsákmányát a szétszórt pörgedieknek, 
Mellyet Pörgedy hajh! nem ezen torkoknak okáért 
Kímélt tegnap a jól fenyitékzett oktai néptől. 
Némellyek köcsögért szaladoznak. Hajh! csak a széjjel 
Szórt cserepek vagynak, talpuknak alatta rppogvák. 
Másoknak jobban sikerült. Ezek (engedelemmel) 
Arnyékszék közelén, a könyöklőn, messze fehérlő 
                                                      
48 Nobilium dux, latin neve volt a nemesek hadnagyának. A. J. 
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Bögréket leltek szájjal lefelé borogatva. 
"Sógor, ez ám a pohár: ki felönt egyet ezzel, az ember 
Lesz talpán, jer igyunk." S mentek. Mind sorban ivának 
A szép bögrékből, kezdvén Kolocintos uramtól 
A legutolsóig, ki pecére az üsdi kutyáknak.  

Most, miután a boros hordóban rejtve lapongott 
Hősi vitézséget mind átfolyaták hasaikba, 
Nagy tüzet éreztek megverni a Pörgedy népét, 
Melly a sötét tornácok alatt keresett menedéket. 
Így hát megrohanák azokat, de legottan a zajra 
Érkeznek csapatok, vezetettek kortes uraktól. 
Jő maga gróf Telivér, és látva, hogy' állnak a dolgok, 
Mindent elkövet a szép békességnek okáért. 
"Emberek, ott ti, kik a tornácon vagytok, ezennel 
Intelek és kérlek, le a bottal, vármegye tiltja; 
Mert ha nem, úgy majd én mutatom meg, hogy szabad-é itt 
Mint rabló csapatok lázongani éjnek időjén!" 
Több esze volt ám Pörgedynek, mintsem hogy az ólmost 
Elhányná, mielőtt Kolocintos tenne hasonlót. 
Mellyen gróf Telivér megbosszakodva parancslá 
Kortesinek szanaszét oszlatni a Pörgedy népét; 
Mint akik áthágták a nemes megye régi szabályát. 
És már hős Nyakaló, Szűzváll, Nemadózy, Doronghy 
Visznek arányatlan hadat a tornácok elébe, 
Úgy hogy nem tudom én, nem lesz-e halál is a vége, 
Ha Borzond s Rohanász nem jőnek elég idejében.  
Új karok és új had. Rohanász tele dobta dühében 
Szűzvállnak mindkét szemeit jó parti fövénnyel, 
Melyre derék Nyakaló, fokosát megmártva mocsárban, 
Borzond drága fehér mellényét csapta be azzal. 
Ekkor a Lepkefy hű tigrisse Doronghy vitézt úgy 
Vágja pofon, hogy zápfoga fájva kipattan inyéből, 
És Nemadózy szemét átfúrja sebes futamában. 
Ilyen előzményből kel nagy harag a seregek közt, 
S elkeserültségig dühös a viadal tömegükben. 
Ott a vegyes harcban Kolocintos fölleli bajnok 
Pörgedyt, és miután egymást nagy fogcsikarás közt 
Jól megkáromolák, nyomatékos fütyköseikkel 
Párbajt kezdenek a kerekes kútnak közelében. 
Hős Kolocintos előbb vág Pörgedyhez, de gyakorlott 
Kézzel csapja ki az szuszogó ellenfele botját, 
Úgy, hogy ez ívszerüen kiröpűl annak tenyeréből 
És a kútba esik, jó Ingady rémületére. 
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Akkor a még haragosb Kolocintos Pörgedy botját 
Megragadá, hosszan tusakodva kivájta kezéből, 
S kútba löké, hasonúl jó Ingady árva fejére. 
Most derekon szoritá Mátyást, Mátyás azonúl őt 
S birkóztak magyarul: míg Pörgedy horgas-inának 
Gáncsot vetve, le nem türkölte vitéz Kolocintos. 
Ám Matyi nem maradott alul a kút ronda sarában, 
Sőt inkább Kolocintos urat pamacsolta be abba; 
Majd nővén a merény kebelében, erő derekában, 
Ölbe szorítá azt, talpát fordítva felűl, és 
Úgy akará testét lelkét a kútba ledobni. 
Már a gonosz szándék nincs messzebb teljesüléstől, 
Mint maga Pörgedy a kúttól, mely három arasznyi 
Távolságban tát pokolörvényt áldozatára: 
Ekkor a hős Tagadó végighúz Pörgedy horpasz 
Bordáin tetemes botjával, hogy csak elejti 
Hős Kolocintos, és maga is mellé rogy erőtlen.  

Még folyt a viadal valamennyi korig; tömegenkint 
Hulltak az áldozatok, s nem jó lett voln' a dologbul, 
Sorra leöldösték voln' egymást, és oda lett voln' 
A kutyabőr, oda szép privilégyiomik, velök egyben, 
Hogyha parancsot nem veszen és ki nem áll szuronyokkal 
Fegyverezett katonák egy százada, szép hadi rendben: 
Kik' láttára kihűlt minden kebel és a vitézség 
A beleket csikará nagylelkü nemes rokoninkban.  
Megvirradt ezalatt s a pártok csak könyökikkel 
Folytatván a hadat, megye nagyteremébe vonultak; 
A katonák pedig elhagyták a vármegye telkét.  

Nem vala kezdendő az adó gyűlése kilencig, 
Mégis a pártvezetők s az egész becses úri közönség, 
Félve, hogy a nem-sült tömegek körülűlik a táblát, 
A megyeház másik kapuján ötkor belopództak; 
S míg lenn a csata folyt, elfoglalták azalatt ők 
Ott fönn székeiket. Minden dolgoknak előtte 
Támada élénk zaj s keserű vita, hogy ki okozta 
Mind e zavart, a viszályt és háboruságot, amelyek 
Dúlják most a megyét. Az adózók szemrevetették 
A nem-adózóknak, miszerint ők békeolajágat 
Nyujtának, csak azon kicsiny áldozatot követelvén, 
Hogy hagyják el avult, hagyják el nem-liberális 
Elveiket: de azok nem akarták; ők a hibások. 
Ellenben az adógyűlölők azt feszegették; 
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Hogy nem volna zavar, nem volna viszály a megyében, 
Csak szabad elveiket hánynák el a szellemi "kórság"- 
Lepte urak: ha ezen piciny áldozatot teljesítik; 
Készek fogni kezet velök, és "nem nézve kicsinyre" 
Eltűrik nemesen, ha szakállok köldökig ér is. 
Megharagudtak ezért szabadelvűink; nekiálltak 
A maradósoknak, legyalázni, leöntni piszokkal 
Elveiket, s elvök hüvelyét a tekintetes embert. 
Ám ezek is tudtak hozzá s kezdék mutogatni, 
Hogy nem gólyamadár költötte, hogy őket is olyan 
Bordában szőtték, amelynek vászna ha nem jobb, 
Nem cudarabb legalább a Deákné-szőtte hetes-nél. 
Gróf Pipynek legelőbb is Majdosy hányta szemére, 
Hogy meg akarta taval puskázni a kertben az apját. 
Gróf Pipy nem tagadá ugyan ezt, de viszont feleselt, hogy 
Táblabiró úr is, főszolgabiró-kora óta 
Nagy gyönyörűségét leli szép alföldi virágok 
Gyüjtögetésében: mert ritkán múlik el éjjel, 
Mellyen az úri becses háznál, vagy az úri majorban 
Meg ne lehetne találni nehány törvényfavirágot. 
Majdosy ezzel elült. De a párt koszorúja kitűnő 
Gyöngyének nehezen tűré szennyel boritását: 
"Actio! bűnkereset!" harsogta fejére Pipynknek. 
S tán meg is adják azt (mert jó lesz most figyelembe 
Vennünk, hogy magyarok gyűlésén, vármegye székin 
Nem szabad ám sértő szavakat használni, leszidni 
Más embert, hazudott rágalmat köpni szemébe, 
Vagy más durva betyár dolgot cselekedni gorombán, 
Csak 1-mo: ha vagyon 25 pengő zsebeidben, 
Vagy ha 2-do: bőg a többség torka mögötted); 
Tán meg is adják azt, mondom, hahogy ifju barátunk 
Lepkefy méz ajkkal meg nem szelidíti a bőszült 
Mackókat. De midőn, mentvén Pipy grófot, ügyének 
Oltalmára, előhozná hogy' lopta meg Aggdy 
A megye pénztárát mint perceptor, s hamisított 
Útalványokat és nyugtatványt tenni merészlett 
Számadolásaiba: felforrt veresorru haragja 
Aggdynak és bőszült dühiben megtépte szakállát 
Lepkefynek, ki viszont azt felpofozá boszujában. 
Ekkor jött a tömeg s látá e vitát. Tenyereikben 
Viszketeg álla elő, s magasan sarjadt fel azokból 
Fütykösök erdeje, (mert nem sejtvén már katonát ott, 
Jó nemesink recidivázának a hősi merénybe). 
És harc lőn a terem: mert Lepkefy pártja szerette 
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Volna kivetni a vén Aggdyt, de az Aggdy baráti 
Körbe szorítják őt, s védelmezik a fuladásig; 
Ellenben botokat mutogatnak Lepkefy ellen, 
S tán megölik, ha közel férhetnek az ifju vitézhez. 
És törtek fejek ott, kezek és lábak ficamodtak, 
Gégék szűkültek, botfővel teltek a szájak, 
Bordák roppantak, hasak és köldök berugattak, 
Orr pisze lőn, szem vak, legalább egy pár napig az lőn, 
Nagy fogeső hullott, fülek és bajuszok kiszakadtak, 
A meg nem született embercsék holtra döfettek, 
És a kiváltságos bőr megtarkult honi kékkel. 
Ily keserű viadal támadt ügyedért, oh szent hon!  
És még víttanak ők. Nagy-hirtelen egy ragyogó fény 
Tölti be a termet, folyvást beözönlve keletről 
Nyíló ablakokon, s a nemességnek fülodúit 
Hömpölygő zenehang üti meg, mint orgona hangja. 
A terem eltágul: magasan felnőnek a nyúlánk 
Oszlopok, Atlas-vállaikon hordvák hegyes ívű 
Boltozatot; hasonúl megnyúlnak az ablakok és fönn 
Ékben enyésznek el. A zöld asztal megrövidűl és 
Oltárrá alakul, márványlépcsőin amelynek 
A karok és rendek magokat térdelve találják. 
Bámul a nagy sokaság, megrendül mélye szivének, 
Térde remeg, s önkénytelenűl hull a padozatra. 
S íme az ablakokon, nagy zúgásnak közepette, 
Két tündéri alak berepűl s helyt fog az oltár 
Gazdag emelvényén: daliás ifjú, csodaszép hölgy 
Ekkor az orgona elnémúl és ünnepi csönd lesz, 
Melynek az aethernél tisztább hullámiban ekkép 
Lejt a leventének hajlékony, ezüst nemü hangja:  

"Férfiak!  

A haza szent ügye gyüjtött volna rakásra 
Benneteket: komolyan vítatni, mi eszközök által 
Lenne a kedves hon boldoggá, lenne dicsővé. 
Tí pedig oktalanul mellőzve, feledve a közjót, 
Képzelt érdekekért civakodtok s aljas önösség- 
Táplált szenvedelem tépé pártokra megyétek. 
Ti szabadelműek, kik nyelveteken ama legszebb 
Szót, a "szabadságot" szólásban, gondolatokban, 
Testben, lélekben meritek hordozni naponként: 
Névvel vagytok azok. Vallástok képmutatóság; 
Bennetek a türelem, más értelműek iránt, nincs; 
Bennetek a kitürés, tartós láng, semmi nagyért, nincs; 
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Bennetek elszántság nincs áldozatokra: ezért már 
Olcsók elveitek; szavatok nyila mind eltompult, 
Semmi hatás nélkül pattan le az érc kebelekről. 
Isteni törvények nagyon emberi hírnöki vagytok, 
Tin tanitástoknak legcsúfosb nem-követői; 
Drága damaszkusi kard töredékeny rozsdahüvellyei; 
Nagybecsü gyémántot rejtő szemetek. Divat az csak, 
Semmi egyéb, mellyért szabad elvek apostoli-képen 
Hirdetitek magatok, s mint a divat, úgy e szeszély is 
Változik a korral; mesterkélt lángotok elhűl 
És pusztán, ridegen marad a szív kebleitekben. 
Önzetek. - És ti, kemény nyaku Izraël, úgymaradásnak 
Emberi, kik, hazugúl, fontolt haladásnak eszélyes 
Pártja gyanánt vetitek magatok' fel, nyiltan előttem 
Titkaitok. Ti hazát háznéppel, multat a mosttal, 
Összecserélgettek. Filozófok vagytok; az ember 
Bennetek él csak s ott minden, de kivűletek ami 
Látszik, mind tünemény, üres álom, anyagtalan ábránd. 
Elvetek ez. Maradást kívántok, nem, mivel az jó 
Ami marad, de mivel nem pénzetek', és nem erőtök', 
Véretek' inkább nem (mint ősötök, akire büszkén 
Puffad májatok) és eszetek' sem, csak neki tespedt 
Lágy kényelmeteket sem vagytok erős kebelűek 
Áldozatúl odavetni a szent haza oltárára. 
Végre ti semlegesek, ti a status hittagadói, 
Bennetek a másik két párt minden büne megvan, 
Ingadozóságnak még megszaporítva bünével. 
Halljátok szavamat mindnyájan: ERÉLY nevem és e 
Hölgyé LELKESEDÉS. Mi az éter tiszta patakját 
Isszuk, a hajnalnak fürödünk bíbor mederében: 
Földi salak ninesen szellemlényünkre tapadva. 
Ám önösök legyetek, nem tiltalak. Ember, önösség 
Nélkül, nem lehet el. De ne légyen szűkkebelű és 
Aljas ez önszeretet; ne kicsínyes, mint a mesének 
Majmaié, mellyek, történetből, fagyos éjen 
Emberrakta tüzet lelvén egy rengeteg erdőn, 
Nála pirítkoztak kényökre; de majd, hogy elégett, 
Nem vala köztök, mely kényelmét új fahozással 
Volna elég elszánt megbontani, s így a közös tűz 
Hamvaiból kialudt. Önzéstek nagyszerü légyen: 
Ti legyetek gazdag polgárai gazdag e honnak: 
Tí legyetek boldog polgárai boldog e honnak; 
Légyetek értelmes polgári müvelt e hazának, 
És legyetek büszkék, mint gyermeki büszke hazának; 
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Ez legyen önzéstek, meg ama benső jutalomra 
Vágyakozás, amelly olly édes az emberí szívnek. 
Tetteket a honnak! hiszen, oh, mi ez a haza? nemde 
Tinmagatok, nőtök s az olajvesszőre hasonló 
Gyermekitek? Nosza hát tegyetek fogadást a hazának 
Oltárán, miszerint ha erő kell, adtok erőt, ha 
Pénz kell, adtok pénzt, ha kitől telik ész, az adand észt, 
S adtok vért - ha kiván a közös haza - életet adtok."  

Ekkor imádó csönd váltá fel az ifju beszédét. 
Társa pedig, tünödér deli hölgye a Lelkesedésnek, 
Drága nyakékeit és perecét a habnemü karból 
Föltépvén, teneked szentelte, o hon, teneked, hajh! 
Gyéren látogatott oltárodon. Annak utána 
Jobb keze kékes erét fölnyitván, tiszta piros vért 
Áldoza, hullatván a fehér márványterületre, 
S ujjait esküszerű helyzetben az égre mutatván. 
Most pedig égi mosoly, millyent csak e hölgy mosolyoghat, 
Súgárzik szemiből, enyeleg képén, derül ajkin 
S int az egész népnek feljőni, csinálni szerinte. 
Jöttek is. Első jött gróf Lánghy: ez évi jövelme 
Századikát örömest kötelezte honának adóúl, 
S fogván kardja hegyét, mélyen hasitotta karát föl, 
Messze lövellő vért hintvén a szent emeletre. 
Jöttek utána sokan, s hasonúl esküdtek, a jó hont 
Bármilly áldozatot kívánna, segélni telőkép 
Mind a haláliglan. De csak a kicsinyek s együgyűek 
Jöttenek ám: idegen képek, kiket a megye népe 
Még ki nem ismert sem hangjokról, mint a harist, sem 
Pávai tollukról. S miután mind esküt adának 
(Már akik úgy akarák), a szellemi pár elenyészett, 
Mint elenyészik a hószinü felhők gyér patyolatja, 
Mellyet a föllengő szél elmos a szemnek előle. 
Oszlopok és ívbolt és oltár mind odalőnek, 
A terem összeszorult, mint volt azelőtt, lesülyedtek 
Ablaki, és a gyülés, még folyvást szótlan, eloszlott. - 
S Bende? Hamarfy? Tehát róluk nincs semmi megírva? 
Vaj igen! Ők látván, hogy a drágán összeharácsolt 
Lelkeket egy pár szó elhódította, haraggal 
Félre vonúlának, hova máskor az Ingady pártja 
Ülni szokott, a juste milieusök gyáva csoportja. 
E példát követék a többi kolomposok is, kik 
Fájlalták a dicső kortesség megrövidűlni 
Kezdett szép jogait: Borzond. Telivér, koros Aggdy 
És a derék Rohanász, a nagy liberális, a honfi. 
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Lepkefy ellenben föl akart eskünni, de apja 
Megrántá könyökét s elhítta magával ezekhez. 
"Mit gondolsz, te fiú? sátánok azok" - de az úrfi 
E nősátántól örömest rá lenne vitetni. 
Mind ide állottak Rák Bende vitézei, tízen, 
Bánatos arcokkal, mint nászlakomának utána 
Fül- s hegedű-kínzó szerecsenjei szoktak e honnak.  
*  

 

Ráadás  

Krónika! még mielőtt halhatlanságba repülnél, 
Mondd el a kútba szorult jó Ingady mostoha sorsát. 
Őneki Morfeusz úr nem adott vala álmot ez éjen. 
Űle pedig vízben nyakaiglan, s ülne talán még 
E mai szent napon is, ha ki nem fogy a kortesi hordó 
S a megye hajdúit kúthoz nem hajtja gyomorban 
Forró Ethna-tüzök. De kifogyván a tele hordók, 
S a megye hajdúját oda hajtván gyomra Vezúvja, 
S megfogván a nehéz láncot, s húzván fel a vödröt - 
Elszaladott. A tekintetes úr mélyebbre sülyedt le. 
Hírül adá e csodát többeknek mégis. Ezek közt 
Ármányos fickók voltak, kik a hétfejü sárkányt 
Sem nagyon irtóztak voln' most felrántani. Így lőn 
Hogy napfényre került jó Ingady, mellyet azonnal 
Élvez is ott helyben, ha kemény fájdalmi fejének 
Nem födik el szemeit vastag fátylával a kínnak. 
"Merre lakom?" kérdé. "Kit tetszik kérdeni?" kérdék. 
"Ingady táblabiró hogy merre lakik." - Haza vitték. 
Otthon a tensasszony, látván hogy vízben eléggé 
Meg van mosva, csak úgy víz nélkül mosta fejét meg. 
Aztán párna közé fektette, mivel veszedelmes 
Náthabetegség fogta elő, s lőn prószit! egészség! 
Mindazonáltal még fölgyógyult volna, de nője 
Orvost is hivatott és denique Ingady meghalt.  

Ingadynét tüstént megkéré Bende nejéül, 
Ah, de az özvegy nem mene hozzá - meddig a gyásznak 
Hónapi tartának. - Puha kis papucsának alatta 
Boldogul élt hősünk még tíz vagy tízenegy évet, 
Végre pedig meghalt. Siratá hűlt hamvait a fél 
Utca, meg a kávés, meg a csaplár, csak nem a hív nő. 
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Még hátán feküdött, mikor ajtaja nagy kocogással 
Hangot adott, úgy, mintha rokonja szegezne koporsót. 
A kocogást esküdt okozá, függesztve idézvényt 
Hajdani csínjáért, mit még Q-ban követett el.  

Ott, a halottas nép közepett, valamely zsebelésért 
Csíptek el egy rongyvázt: és az (lehető-e?) Hamarfy. 
*** 
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RÓZSA ÉS IBOLYA 

Népmese  
1847 

I.  

Egyszer hol volt, hol nem - régecskén lehetett, 
S az óperenciás tengeren túl esett, - 
Volt egy öreg király a tündér világba', 
S egy vén felesége, a vasorru bába.  

Házoknál temérdek kincs hevert rakáson, 
Csűrben, kamarában, pincében, padláson: 
Sok darab gyémántba, mint egy száraz lófej, 
Szolga és szolgáló csakugy bukdosott fel.  

De ami legdrágább gyémánt vala nálok 
Az nem volt egyéb, mint szép eladó lányok: 
Apjának édes, de anyjának mostoha 
Gyermeke, a tündér hajadon, Ibolya.  
Mint a kis ibolya, mely nő bokor alján, 
Szemérmetes arcát fű közé takarván; 
Úgy virult rejtekben, - nem jártak a lányhoz, 
Fúvó szél is alig fért az ablakához.  

De mint ibolyácska, hiába nem látni, 
Messze birja kedves illatát bocsátni: 
Úgy futott szép híre tündér Ibolyának: 
Kezére királyok, hercegek vágyának.  

Megirígylé tőle álnok mostohája; 
Bémene urához, s így beszélt hozzája: 
"Apjok! úgy-e bizony, hogy már ide s tova 
Eladó leány lesz ez a kis Ibolya?"  

Dümmögött, s fejével vágott a vén ember: 
"Hej biz' - úgymond - felnő a leány, mint kender! 
Ő ugyan szűkében nincsen a kérőnek: 
Tudj' a szösz, melyiket is fogadjam vőnek."  

Erre szólt az asszony: Hátha, lelkem, hátha 
Még ma minden kérőt szépen elbocsátna: 
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Hogy a mi leányunk nem olyan kivető; 
Maga jőjön érte az igaz szerető.  

"Maga jőjön érte, s nagyra vesse fejét, 
Ha Ibolyát kéri, a fiatal cseléd: 
Három nehéz munka lesz nyakába mérve, 
Ha kidűl belőle, halál az ő bére!"  
Ráhagyá az apjok, mert úgy volt kapatva, 
Mivel a vasorru őtet ugy kapatta, - 
Királyfiak jöttek, nagy hatalmasságok: 
De fogukat mind ott hagyá ő nagyságok.  

Végre egy királyfi, kinek neve Rózsa, 
Eltekinte arra, csak látogatóba; 
Ismerős volt apja az öreg királlyal, 
Mert egy arany erdőn makkoltak a nyájjal.  

Hm! ha tudta volna a vasorru bába, 
Mi forog Rózsának az esze ágába'... 
De jó hogy most egyszer rövidebb az esze, 
Nem lett volna máskép belőle szép mese. 
 

II.  

Rózsa nem úgy kezde hozzá, mint a többi. 
"Minek ezt, gondolta, az orrukra kötni? 
Hiszen egyik öreg sem lesz feleségem, 
Nem kívánja őket semminémü részem."  

Alig győzte várni, hogy jőjön az este; 
Jött az egyszer aztán, mert az éj kergette; 
A király, mint tegnap, jót öblinte torkán, 
Szengellér' hegyén járt a másik boszorkány.  

Rózsa sem rest, kapja, fordul egyet, térül; 
Leold egy nagy létrát a ház tetejérül, 
A lány ablakához odatámasztotta, 
Ablak-karikáját halkan kopogtatta.  

Hej, megrettent volna most a kis Ibolya, 
De a tündérek nem ijednek meg soha; 
Odament, kinyitá ablaka fiókját, 
S alig pillantá meg, megszerette Rózsát.  

Rózsa pedig tüstént a szívéhez kapott, 
Attól félt kiugrik, noha csak múlatott, 
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Táncolt, örömében verte a bordáit, 
Mint betyár a csárda folyó-gerendáit.  

Hallgattak, pedig hej beh könnyü lett volna 
Szóhoz jutni! - Végre megszólamlott Rózsa: 
"Ibolyám, gyer hozzánk; bizony meg nem bánod; 
Szedek a kertünkben neked szép virágot."  

Mond Ibolya: "Minek olyan messze menni? 
Van a mi kertünkben: ott is lehet szedni. " 
Akkor hallgatott, még ezt a szót is bánta: 
Pedig vágyott lelke Rózsa virágjára.  

Felelt neki Rózsa: "No, megnyugszom ebben: 
Van egy szép virágszál a ti kertetekben, 
- Otthon a miénkben csak annak nincs párja -: 
A kerek világnak legszebb Ibolyája!"  

Azzal kis kacsóját balkezébe fogta, 
Sokszor a jobbikkal végig símitotta, 
S nézett a szemébe, soká, mintha benne 
Bitangul behajtott szíveket keresne.  

És a nagy kék szemek, mintha orgazdának 
Éreznék magokat, el-elfordulának. 
Rózsa faggatódzott: "Ugye, haragszol rám?" 
Ibolya susogta: "Miért haragunnám!"  

"No hát adj egy csókot, kérlek barátsággal!" 
"Igen - mond a lyány - de csak üvegen által..." 
Ugy ám! egyet-kettőt ablakon keresztül, 
De majd száz- meg százat amúgy mindenestül. 
 

III.  

Telt az éj azonban, és feljött a kis hold,[*] 
Rózsa Ibolyához akkor ekképen szólt: 
"Ibolyám, szerelmem, szívem legelője! 
Egyet mondanék én, kettő lesz belőle.  
"Embertől soha én még meg nem ijedtem: 
De tátossal víni nincs egy szikra kedvem. 
Azt mondják, a nyílnak tenyerét kitartja, 
Hozzá vág az ember, s elolvad a kardja.  

"Tudom, ha megkérlek, oly nehéz dolgot ád 
Az a sütni való boszorkány mostohád! 

http://www.mek.oszk.hu/00500/00597/html/elb01.htm#r01#r01
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Így veszének el sok hercegek, királyok, 
Intésemre szolgál szomorú példájok."  

"Jöszte hát, virágom, ibolya, tulipán! 
Arany zabot eszik Szellő jó paripám, 
De egyék majd otthon: jer, nyeregbe veszlek, 
Apád birodalmán reggelig túlteszlek."  

Válaszolt Ibolya: "Szívem szép szerelme! 
Szöknöm éjnek éjén válna szégyenemre. 
Eredj, kérj apámtól; minek elcsüggedni?, 
Igaz szerelemnek nincsen nehéz semmi!"  

"Igaz szerelemnek nincs lehetlen semmi!" 
Monda Rózsa bátran - "eb fog elcsüggedni: 
Holnapi nap, mely már neveztetik mának, 
Megkérlek apádtól, életem párjának."  

Így felelt, és nézte milyen az ég alja: 
Látta, hogy már szépen szőkéllik hajnalra; 
Ada egy csókot a lyánynak, elmenőre, 
Hogy akár huszonnégy telt volna belőle. 
 

IV.  

A király megértvén mibe' fárad Rózsa, 
Nagyon megsajnálta, s ilyeténkép szóla: 
"Jaj fiam, fogadj szót: e dologrul tégy le; 
Ugy jársz mint a többi; mit érsz aztán véle!"  

Rózsa nem felelt rá, csak megrázta fejét, 
Azzal mutatá ki, hogy nem kell a beszéd. 
Kapott a vasorru ezen, a rossz pára, 
S kiszabá a munkát jövő éjszakára:  

"Látod azt az erdőt? fáját mind levágod, 
Eke-taligának, szekérnek csinálod, 
Felszántod, beveted földjét gabonával: 
S tisztelkedel holnap búza-kalácsával."  

Rózsa csak nevette gondolá, kötődnek; 
Később tudta meg, hogy hej dehogy kötődtek! 
Éjfélig a dolgot mindenkép fontolta: 
Akkor Ibolyához ment, s elpanaszolta.  

Csak mosolygott a lyány: "Hát egyéb baj nincsen? 
Fekügy' le, alugyál, Rózsa édes kincsem; 
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Sose búsulj: mire feltetszik a hajnal, 
Kisül a kalács is, gyúrva tejjel, vajjal."  

Azonképen történt. Rózsa, mihelyt látott, 
Vitte cintányéron a fejér kalácsot. 
Kinéz a vasorru, nem hisz a szemének: 
Az erdő sehol sincs! megöli a méreg.  

Parancsolá mostan: "Azt a nagy hegyet, ni! 
Sziklástul, kövestül el kell egyengetni, 
Szőllővel berakni, sőt borából reggel 
Kóstolót is hozni, egy vagy két üveggel."  

Akkor éjjel Rózsa - azaz hogy helyette 
A tündér leányzó - ezt is elkövette. - 
No, ez eddig jól van; de van egy még hátra: 
S már ott maga kell ám a legény a gátra.  

"Három vad paripa lángot fú, tüzet hány: 
Ha megűli Rózsa, úgy övé lesz a lyány; 
De ha meg nem birja űlni és nyargalni, 
Kegyetlen halállal kell neki meghalni!"  

A fiú e dolgon újra elbusúla: 
Nincs Istentől a ló, ki a lángot fúja, 
Most Ibolya sem tud segitségül lenni. 
Elment hozzá mégis, mintegy búcsu-venni.  

Biztatá a kedves: "Ne légy olyan gyarló, 
Lovagot, ki bátor, nem gyaláz meg a ló; 
Nesze egy sarkantyu, kösd fel a bokádra, 
S pattanj rájok úgy, mint önnön paripádra.  

"Édes apám lészen az első paripa: 
Ezt nagyon ne zaklasd, nem övé a hiba; 
De a mostohámat, ki középső lészen, 
Sarkantyuzd, zabolázd, ugrasd meg keményen.  

"Harmadik paripát könnyü eltalálnod: 
Jó lelkedre bízom, hogy' kell vele bánnod". 
Végezte mosolygva; Rózsa elértette, 
A leány tanácsát pontosan követte.  

Vagy hármat került az első paripával, 
Mint törött tojással, bánt öreg ipával; 
De a másodikat bezzeg jól elnyúzta: 
Ugratta, ütötte, vérig sarkantyúzta.  
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Hogy leszállott róla, üstökébe ragadt, 
S úgy megráncigálta, hogy kezébe szakadt. 
Akkor a fejéhez vágta vas kantárát: 
Így fizette vissza jó'karatja árát.  

Végre szép-kimélve űlt a harmadikra, 
És annyit se bántá, mint egy morzsa-szikra; 
Nem soká, leszállott, szolgálni körűlte; 
Selyem kendőjével szépen megtörűlte. 
 

V.  

Reggel a banyának feldagadt a képe 
S mindenütt meglátszott a lovaglás kéke: 
Jaj, ha szegény Rózsát új veszélybe ejti! 
Farka vágását a kígyó sem felejti.  

Rózsa eljött, kérni a menyasszony-ágyat; 
"Nos, tiéd Ibolya; ennyi volt a vágyad " - 
Szólt a vén boszorkány - "de egy fél tapot se' 
Viszed innen a lyányt, fiú, engem uccse!"  

Rózsa fejét falba így sem igen verte, 
De a lyány sejté, hogy kutya van a kertbe: 
"Jaj, szerelmem Rózsám, szökni kell a háztól: 
Sohasem maradsz meg álnok mostohámtól!"  

Felelt a legény: "De hogy-mikép szökhessünk: 
Ha kiált nevünkről, ki felel helyettünk?" 
(Mert, hogy ne felejtsem, mindig kiáltoza 
A mellékszobából, hogy: Rózsa! Ibolya!)  

"Aztán meg, ha én most paripámér' mennék 
Nappal, a cselédek könnyen észrevennék." 
"Kell is az - mond a lyány - itt ez a szűr, vedd rád: 
Ha apám anyám nem - benne más meg nem lát."  

Monda, és tűt vont ki piros kendőjéből, 
Piros vért eresztett kis-ujja hegyéből, 
Három csöppet ejtett asztal szögletére; 
Rózsa is; sötétebb volt a Rózsa vére.  

Akkor elillantak. Benn meg a mostoha 
Csak kiált: "Ott vagytok, Rózsa, hé, Ibolya?" 
És a három-három csepp vér az asztalon: 
"Itt vagyunk!" felelte vékonyan, vastagon.  
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Végre, hogy felszáradt, a vér elhallgatott, 
Látja is a vén tűz a nyitott ablakot: 
Nosza mindjárt tudja, s küldi az öreget: 
Hozza, föld alól is, a szökevényeket.  

Ezalatt jól elment Rózsa Ibolyával, 
Nem sokat törődtek már a vén banyával, 
Egyszer mond Ibolya: "Nézz hátra, ugy tartom, 
Jön apám utánunk: lángol a jobb arcom."  
Rózsa hátratekint, de nem lát egyebet, 
Csak egy sárkányforma fekete fölleget. 
"Jaj, apám, apám az," a leányka mondá, 
"Majd elér; megállj csak: hogy' tegyük bolonddá?  

"Igen: én itt egy nagy szél vetéssé válok, 
Belőled meg egy vén aratót csinálok, 
Majd felelj, ha kérdi: ezt s ezt nem sejtetted? 
Igen, még mikor ezt a vetést vetetted."  

Elsűlt a hazugság, a király' elhitte, 
Asszonyának a hirt azonképen vitte. 
Felcsattan a sátán: "Jaj, világ bolondja! 
Hiszen Ibolya meg Rózsa volt az" mondja.  

Szidta mint a bokrot. A királyi száj, szem 
Elmeredt, s mentségül ennyit monda: "Há'jszen!..." 
Visszaküldék nyomon, és hogy szabadúlhat, 
Ugy örül szegény, hogy elfogná a nyúlat.  

És mint szénahordó a szénás szekérre, 
Felhasalt egy felleg puha tetejére; 
Nézett jobbra-balra; de vetést nem látott, 
Csak egy folyóvizet, meg egy rónaságot.  

Kidűlt-bedűlt malmot a folyón talála, 
Őszöreg molnárja a zsilípen álla, 
Sohajtott a vízre, hogy elhagyta árkát, 
S kőhajításnyiról csúfolá a bárkát.  

Kérdi a molnártól: "Hallja-e kend, földi: 
Egy legényt s leányt nem látott erre jőni?" 
"Ühűm! mikor ezt a rossz malmot csináltam", 
- Felel a vén molnár - "azóta se' láttam."  

A király e hírrel megint visszatére. 
Most szállt még az áldás csőstül a fejére! 
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Minek el nem mondta a vasorru bába! 
Megraká s belökte a kályha zugába.  

Akkor maga úti készülethez látott, 
Szénvonót kerese, pemetét, lapátot; 
Farkat és két szárnyat kötözött belőle:. 
Még a vén király is visszaborzadt tőle. 
 

VI.  

Már nem messze volt a Tündérföld határa, 
Látszott, hol fehérlik egy kopasz határfa: 
Hát megint elkezdi a lyány lassu hanggal: 
"Jaj! most vén anyám jő: ég a fülem, a bal.  
"Most nekem itt legjobb kerek tóvá lennem, 
Te pedig úszkáló kacsa lészesz bennem; 
Majd lerakja szárnyát és begázol érted: 
Akkor csald a mélyre, s bukjál vízbe, érted?  

"Víz alatt kiúszol az innenső szélre, 
Ülj fel a lapátra, meg a pemetére, 
Mondjad aztán: »hipp! hopp!« vagy: »egy, kettő, három! 
Most mindjár' legyek túl a tündér határon.«  

Alig mondhatá el, ott terem a sátán, 
A kacsát meglátja szép kerek tó hátán. 
"Ismerlek" motyogta "jómadár! de várj csak! 
Beh ragyog a tollad! mindjárt megcibállak."  

Azzal övig gázolt érte a kis tóba. 
Lebukott fenékre, s partra úszott Rózsa; 
S míg napa motozkál, kézzel úgy, mint lábbal, 
Már el is repült a pemete- s lapáttal  

Füstöt vet a tó is; fel a füstből pedig 
Arany karimájú felhő kerekedik, 
S eltűn kedveséhez játszi szellőn úszván; 
Utána vén anyja átka zúg a pusztán:  

"Orcátlan szökött lyány, fogjon meg az átkom: 
Felejtsen el Rózsád! ez a kivánságom; 
Ha elválik tőled bármi kis távolra, 
Felejtsen el, mintha sose látott volna!"  
Mennyi ocsmány szitkot, átkot monda rája, 
Még ezen felűl is, álnok mostohája!. 
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Istent is káromló, ördöngős szavakat, - 
Vétek volna könyvbe leirni azokat.  

S amint átkozódva szágulda előre, 
Hát csak egy jégfelhő gombolyul belőle! 
Elpaskolta kilenc helységnek határát; 
A szegény paraszt nép sirathatta kárát.  

Akkor a szélvészek összevesztek rajta, 
Egy foszlányt belőle mindenik szakajta, 
Hogy megosztozkodtak, szerteszét futának 
Így lett csúnya vége a gaz mostohának. 
 

VII.  

Ezalatt az ifju s tündér Ibolyája 
Olyan messze járt, hogy!... Szép idő lett rája. 
Egyszer Rózsa fölnéz: "Lelkem, arra jég van, 
Hallga hogy zúg! sok kárt tesz az a szomszédban.  

Ráhagyá Ibolya, nem tudván az árva, 
Hogy anyjának zúg ott iszonyatos átka. 
Mostohának ugyan átka kicsit tenne: 
Jaj de az apjának is van része benne!  

Végre eljutottak Rózsa városához; 
Kert alatt Ibolya így szólt galambjához: 
"Szívem szép szerelme! hát itthon vagyunk már? 
Mondanék egyet, ha meg nem haragunnál:  

"Hogy menjek apádhoz, jó leány létemre, 
Mint csavargó személy, csúfra, szégyenszemre? 
Bizony megmondaná: nincs ennek orcája; 
Máskülönb lyány lesz az én fiam mátkája!  

"Jobb, ha itt maradok, s ahogy illik, várok. 
Azalatt én ködből palotát csinálok; 
Te siess apádhoz és kövesd meg szépen: 
Azután; ha kellek, jöjj násznéppel értem."  

"Jó, maradj - mond Rózsa, - érted jövök estig, 
Palotát vagy várat, építs ami tetszik; 
Nem erőltetlek, mert bölcsen megismérem, 
Hogy leányban nincs szebb, mint a szűz szemérem."  

Indult. Ibolya meg csak lesé, csak várta, 
Hogy majd visszanéz, de nem tekinte hátra, 
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Hanem elment; és mint a tavalyi hórul, 
Úgy elfeledkezett szegény leányzórul. 
 

VIII.  

Kapu előtt űle az apja Rózsának, 
Mellette a lócán urak is valának: 
Törvényt tettek ottan, mert a város népe 
Szabadon járt ki s be a király elébe.  

Hogy meglátta Rózsát, monda: "Holnap jertek 
Már ti, fiaim, kik a juhon pereltek; 
Este is lesz mindjárt, dolgom is van mára: 
Vagy béküljetek ki, jobb lesz, éjszakára."  

Mikor eloszlottak a bajos emberek, 
Kérdi a fiától: "Hol jártál te gyerek?" 
"Hol jártam?... hát... " De most elpirult a képe, 
Mert, ahol járt, igazán nem jutott eszébe.  

Mond az apja: "No, majd ha meghallod amit 
Mondani akarok, nem csavarogsz annyit: 
Elvettük neked a cseh király leányát, 
Hét falut kapsz vele, s három arany-bányát."  
Rózsa egyet rántott a vállán, s mosolyga: 
"Ha megházasodtam, ez a kelmed dolga," 
S a Maros kutyával játszott, mely azalatt 
Nyíva, farkcsóválva elébe kiszaladt.  

"Jól van, mond az apja, úgy dologhoz látunk, 
Már kiadták a lányt, még ma jegyet váltunk." 
Jegyet is váltottak, s azután egy héttel 
Mentek is a lyányért szép uras násznéppel.  

Sí-rí a menyasszony, cseh király szép lyánya, 
Hajtja halvány képét az anyja vállára; 
Sürgetik erősen; csak zokog, hogy: "Nem még! 
Oh, bár nyugodalmas koporsómba mennék!"  

Így sohajtoz, mert haj! egy idegen vőért 
Elszakaszták tőle régi szeretőjét. 
Most az öreg vőfély monda: "Húgom asszony! 
Nincs halott a háznál, akit úgy sirasson."  

Megfogá a karját, s kivezette csínján. 
Künt pajkos legények tréfáltak a kínján; 
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Ujjongatva vitték, víg magyar tánc pergett, 
Minden örült, csak a menyasszony kesergett. 
 

IX.  

Másfelől Ibolya kesereg búvában, 
Maga lett az árnyék a fényes szobában, 
Gyászos szíve lelke, gyászos a ruhája, 
Mint hulló falevél, sápad szép orcája.  

Tudta, hogy mi történt: híre futott annak; 
Tudta, hogy elmentek, menyasszonyért vannak; 
Tudta, hogy a szíve megreped ha látja, 
Rózsa új hitvesét látni mégis vágya.  

Már jőnek. Kicsődült egész város népe; 
Apraja örege, a násznép elébe. 
Ibolya egy koldúst ablakához intett: 
"Öreg, én boldoggá teszem, úgymond, kendet;  

"Kendet és a többit, csak majd kiáltozzák, 
Mikor a menyasszonyt kapum előtt hozzák: 
»Ne felejtkezzenek, urak, a szegényről, 
Mint elfeledkezett Rózsa kedveséről!«"  

A vén magyar koldús még jobban levonta 
Süvegét fülére, s félre nézve, monda: 
"Nincs nálam szokásban kérni, kiabálni, 
Csak bemenni s bent az ajtófélre állni."  

Hallá e beszédet három cigány gyermek: 
"Majd ordítozunk mi, bízza ránk kigyelmed, 
Hogy a szó se' hallik; hanem aztán mit ád?" 
Felelt Ibolya: "No, ezt a szép palotát."  

Mint bukfencező nyúl hentereg futtában, 
Tüskés ördögszekér nyargal a pusztában: 
Ment a három fickó cigánykerekezve 
A násznép elé, mert nem vala már messze.  

Szintugy a nép előtt visszakarikáztak, 
S a kastélyhoz érve szörnyen kiabáltak: 
"Ne felejtkezzenek a szegény Lázárrul, 
Mint elfelejtkezett Rózsa Ibolyárul!"  

Rózsa feltekintett, és visszaeszméle 
Tündér Ibolyának szép virág nevére, 
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Feltekintett s látta nyitott ablakában, 
Megismerte kincsét a gyászos ruhában.  

Se kérdett, se hallott - a szobába terme: 
"Jer, öleljelek fel, szívem hű szerelme!" 
Monda, s átszorítá a leányt, hogy fájna, 
Ha esze ilyenkor a fájdalmon járna.  

Elbámult a násznép: "Hogy lesz már, a kőbe! 
Kettő a menyasszony: mi lesz már belőle?'' 
Hát csak elővágtat egyik lovas legény: 
"No hisz' az egyiknek gazdája leszek én!"  

S felkapá nyeregbe a cseh király lányát, 
Aki megösmerte benne hű mátkáját; 
Elvivé a pej ló a leányt s királyfit, 
Meg sem állott velek nagy Lengyelországig.  

Rózsa meg elvitte szép Ibolyát haza. 
A kastély a három rajkónak marada: 
Lefeküttek benne, de hamar felfáztak, 
Szegény purdék, mert a puszta gyepen háltak.  

*** 

[*] Nagy fényes csillagot nevez így a földmíves. Lucifer, a 
hajnalcsillag lesz. A. J. 
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SZENT LÁSZLÓ FÜVE 

Népmonda  
1847 
 

I.  

Ezer év után még nem irtak nyolcszázat, 
Hanem legfölebb csak nyolcvan-egynehányat, 
Mikor László király, magyarok királya, 
Pogány kun hadakkal háborúba szálla.  

Nagy volt a vérontás, folyt a vér, mint patak, 
Tőle a vizek is mind megáradtanak, 
A mező sik-vér lett, mint valamely tenger, 
Sziget benne a sok halomra ölt ember.  

Kivel sebje nem bírt, az vérbe fúladott, 
A félig elevent megfojtá a halott. 
Elveszett a kun mind, vagy esett rabságba, 
Egy maradt hirvinni messze Kunországba.  

Fényes győzödelem, zsákmány sok és gazdag: 
A magyar vitézek ezeken osztoztak; 
Osztoztak, lakoztak, nagy vígan valának, 
Itták áldomását a nehéz csatának.  

A király ellenben csöndes sátorában 
Buzgón imádkozva térdepelt magában, 
Fényes győzedelmét nem tartá övének, 
Hálát adva érte Ura-Istenének.  

De nem hallgatá meg a felséges Isten, 
Véres háborúkban mivel kedve nincsen, 
Véres háborúkban, emberáldozatban 
Hogy gyönyörködhetnék a jó Isten abban?  

Hiába, hogy a vért szomjas föld felissza, 
Bosszúért kiált az az egekre vissza, 
S jaj annak a népnek, vétkezett az sokat, 
Kit a bosszuálló Isten meglátogat!  
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Akkor is elküldte öldöklő angyalát, 
Széles e hazában támaszta döghalált, 
Rendre hullott a nép, mint midőn kaszálnak, 
Hull a fű előtte az éles kaszának.  

A vérnek mezején büszhödöző testek 
Fojtó páráikkal lettek a győztesek, 
A magyarok pedig omlottak szüntelen, 
Keserű lett nékik a szép győzödelem.  

Minden utca és ház telve döghalottal, 
De, hogy eltemetné, nincsen ember ottan, 
Másszor a holt-testet hordták a mezőre, 
Most az élő ember futott oda tőle.  

Szomszédnak a szomszéd bajához nincs köze, 
Hamvából kialudt a barátság tüze, 
Megszünt a rokonság, nincs testvér, atyafi, 
Elhagyták az apát fölnevelt magzati.  

Édes anya, látván hogy ajaka kékül, 
Sikoltva szaladt el beteg gyermekétül: 
De futósabb lőn a halál sárga lába: 
Elfogá s leverte az anyát futtába.  

A reménység is, mely fogytig ki nem fárad, 
Rövidebbre fogta most a kantárszárat: 
Másszor az esztendőt hatvanával mérte, 
Most, ha volt egy napja, azzal is beérte.  

Kiki mit gyakorlott, arra ment a szája: 
Vagy imádkozásra, vagy káromkodásra, - 
Mindegy, akármelyik haljon meg hamarabb; 
Mi öröme annak, aki élve marad? - 
 

II.  

A király pedig űlt a földnek porában, 
Bűnbánatot tartván néma sátorában; 
Megszaggatta szárnyát gyászos köntösének, 
Koronája helyét hamuval hinté meg.  

Fennszóval könyörge: "Én uram Istenem! 
Könyörűlj, könyörűlj veszendő népemen; 
Ontsd ki rám, ha tetszik, méltó haragodat: 
Csak népemről vedd le sujtoló karodat."  
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Így könyörge László, magyarok királya, 
Hát ime! tömérdek nép tolong hozzája: 
Férfiak, asszonyok, vének és gyermekek, 
Mint sirból kijáró halvány kisértetek.  

Zúgó mormolásuk hallik már előre, 
Mintha messzi földről sáskafelleg jőne, 
Vagy mintha föld alól mennydörgést hallani, 
S mond a pásztor: no lesz az éjjel valami!  

Ahogy közeledtek, nőttön nőtt a lárma, 
A király felállott, a népet bevárva; 
Nem ijedt ugyan meg, nem szokása félni, 
De mégsem tudá a dolgot mire vélni.  

Hiába tolultak a király elébe, 
Hiába volt mindnek hangos a beszéde, 
És hiába hallott a király oly sokat: 
Egy csöppet sem érti zajos panaszukat.  

Végre egy kiállott s telt torokkal szóla: 
"Atyafiak, mondá, hallgassunk a szóra, 
Ne beszéljünk ezren, ugy sosem lesz vége, 
Nem figyelhet mindre király ő felsége.  

"Egy a kivánságunk, egy az akaratunk: 
Egy is elbeszéli, mi pedig hallgatunk, 
Vagy, ha más nem volna, én is elmondhatom, 
Szóljatok, ha úgy nincs, ahogy előadom."  

Helybehagyta a nép és elcsöndesedett, 
Akkor amaz egyik ily beszédet kezdett: 
"Uram király, László, azt kérdem, tudod-e, 
Hogy mi végett jöttünk most ennyien ide?  

"Oh jaj! tekints végig széles országodban, 
Meglátod a szörnyű romlást, ami ott van: 
Ide s tova elhull néped egész nyája 
És vadállatoknak lészesz a királya.  

"Hiába parancsolsz böjtöt, imádságot, 
Azzal meg nem óvod haldokló országod, 
Könyörögtünk untig, de a böjt, az éhség 
Csak öregbité a pestis dühöngését.  

"Mi az oka ennek? ismerjük el végre: 
A mi bolondságunk és apáink vétke: 
Elhagytuk az Istent, elpártoltunk tőle, 
Ki Szittyaországból kihozott e földre.  
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"Sovány puszták helyett szép országot adott, 
Jó baromtenyésztőt, tágast és gazdagot, 
Nagy széles folyókat, halat bennök sokat, 
Vadas erdőt, hegyet, tiszta forrásokat.  

"De többet akaránk tudni az őseknél: 
Megszüntünk áldozni buzgó kútfejeknél, 
Rátettük kezünket sok áldozó kőre 
S új Istennek raktunk templomot belőle.  

"Ezért, hogy az Isten, magyarok Istene, 
Nagy haragra gerjedt népének ellene 
És monda: erőmet rajtok megmutatom, 
Elsepervén őket, földjük másnak adom.  

"Amit elmondott, azt meg is cselekedte, 
A szép kútfejeket mind kiürítette, 
A folyóvizeknek elszelé futását, 
Zöld méreggel vonta be a tavak hátát.  

"Hiába könyörgünk most az uj Istennek, 
Hogy szakassza végét a veszedelemnek; 
Erősebb a régi, az ősek Istene: 
Jaj nekünk! mert nagyot vétkeztünk ellene.  

"Azért, uram király, kérjük felségedet: 
Töröld el közűlünk az új tiszteletet, 
Régi Istenünkhöz folyamodjunk vissza, 
Áldozzunk a kutnál, hadd legyen az tiszta.  

"Ezt kell tenni, uram, s ezt fogjuk mi tenni. 
Mert nem akarunk mind egy lábig elveszni. 
És ez egész néped kivánsága pedig, 
Csak a papoké nem, kik a bárányt szedik."  

Így beszélt az ember, akkor félre álla; 
Nagy kiáltozás lett utolsó szavára, 
Ráhagyá a népség, de a kegyes király 
Felháborodék a pogány beszéd miá.  

Összetette kezét, hogy reszketett belé 
És nagy indulattal az égre emelé, 
Maga is felnézett; mindenik láthatta, 
Mert egész fejével őket meghaladta.  

És mint szózatot, mely a pusztában kiált, 
Hallák imádkozni a felséges királyt: 
"Hatalmas Uristen! seregeknek ura! 
Haragod e népre ne gerjedjen ujra.  
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"Oh, ne vond el tőlük lelkednek világát, 
Inkább orvosold meg elméik vakságát; 
Nagy Isten! mutasd meg erejét csudádnak: 
Teremts csodát nekik: hisznek, mikor látnak."  

Még soká könyörge, mert mozgott a szája 
Nézvén a magas ég domboru boltjára: 
Megnyitá azt Isten és látást mutatott, 
De amit a király csak maga láthatott.  
A nép pedig bámul a kegyes királyra, 
Hamutól megőszült fedetlen hajára, 
Nézi, nézi, hát csak azon veszi észre, 
Hogy világosság száll a király fejére.  

Megdöbbent a mellök, hajuk felborzadott, 
Egy szilaj hidegség a szivükhöz futott, 
Térdre hulladoztak és úgy könyörgének 
A nagyhitű király erős Istenének. 
 

III.  

A király, végezve buzgó könyörgését, 
Vissza sátorába intézte menését, 
Elvonult a sátor benső rejtekébe, 
Künn maradt ellenben térdepelő népe.  

Ott letette a gyászt, bibor köntöst vett fel. 
Szög haját megkente illatos kenettel, 
Arany koronáját a fejére tette, 
Aranyos kéziját balkezébe vette.  

És kiment a néphez, és hirdette annak: 
"Örvendj, népem, örvendj! adj hálát Uradnak! 
Adj hálát az élő, egy, igaz Istennek; 
Mert megadta végét a veszedelemnek.  
"Gyönge szolgájának mert látást mutatott, 
Népem orvosává engem felavatott: 
Jertek el! lássátok s higyetek nevében: 
A keresztyén népek igaz Istenében."  

Szóla s ment előre, a csoport követte, 
Pázsitos szép helyre a népet vezette, 
Tegzéből nyilat tön a felvont idegre, 
S inte mindnyájoknak: térdepeljenek le.  
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Megfogadta a nép. Akkor a fejdelem 
Ment tovább s megálla egy dombosabb helyen, 
Kézivét koronás feje fölé tartá, - 
Pendűlt a feszes hur, mikor elpattantá.  

A nyil meg süvöltött a levegő égben, 
Mint egy futó csillag tündökölt reptében, 
Majd leszállt a földre szárnyasuhogtatva, 
Szigonyáig fúrta fényes hegyét abba.  

A király pedig ment fölvenni a nyilat, 
S ím egy fűlevél van kopótyuja alatt: 
Ismeretes fűnek volt az a levele, 
Melynek a nép száján keresztfű a neve.  
S monda László: "Ime gazdag kegyelmében 
Füvet adott Isten csodálatosképen, 
Melytől enyhülést vesz a dühös nyavalya 
S megszűn öldökölni a halál angyala."  

Adta kézről kézre, hadd ismerje minden, 
Ismeré azt a nép, szedett abból menten, 
Szájról-szájra terjed híre a csodának: 
A sir szélin állók visszafordulának.  

Megszállt a halálnak vészes áradása, 
Régi medre közzé visszatért folyása, 
Házakban az élők folyvást szaporodtak, 
Megsiratva mentek földbe a halottak.  

A nép is e dolgot megtartá eszében, 
Hite megerősült igaz istenében, 
Nem sovárga többé pogány áldozatra, 
Lelketlen kövekre, vagy forrás-patakra.  

A fűnek pedig, hogy lenne emlékezet, 
A "keresztfű" helyett ada másik nevet: 
Felragadt az uj név s a füvet ma is még 
Szent László füvének híja a magyar nép.  
*** 
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MURÁNY OSTROMA 
1847 

Ó hölgy! az Isten gyönyörűl 
Teremte tégedet.  
Vörösmarty  

Első szakasz 
Álla még Murányvár szűzi épségében 
Hozzáférhetetlen szikla tetejében, 
Kevélyen tekintett völgye lapályára, 
Veselényi Ferenc ostromló hadára.  

A tábor hatalmasb erővel, mint számmal, 
Mind szemen szedett nép, gazdag borostyánnal, 
De, ha nem mind órjás, aki bércet szaggat, 
Hogyan víhatna meg a sziklás Muránnyal?  

E miatt boszúság, aggodalom, szégyen 
Váltogatja egymást a vezér lelkében; 
Tervre tervet épít, de mind csak hiába: 
Áll Murány, a sok terv összerogy magába'.  

A csapatvezérlő hadnagyok elunták 
Arcpirulva nézni a napok lehunytát, 
Sarkalák a vezért: hagyja e sasfészket, 
Másfelé keressen könnyebb dicsőséget.  

Össze voltak gyűlve szellős sátorában 
Órákat veszítni hasztalan vitában, 
Mert nincs oly tanácsuk, mely megingathassa 
Veselényi lelkét föltett szándokában.  

"Ne beszéljen nékem, monda, senki olyat, 
Hogy célom nem érve innen elmozduljak, 
S annyi drága időn, annyi drága véren 
Vásárlott gyalázat legyen minden bérem.  



 ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK 113 

"Azért kezdtem-é el, hogy végre ne hajtsam 
S a magamnál gyávább kacajt üssön rajtam, 
Nagy fáról mesélvén s gyönge kis fejszéről: 
Veselényieknek füstbe ment tervéről?  

"Vagy azért jövék-e várat ülni itten, 
Hogy talán a dolgot tréfaságnak hittem, 
S hogy vén napjaimra, kérkedhetés végett 
Lopjak, munka nélkül, olcsó dicsőséget?  

"Küzdelmet kerestem e helyen, nem álmot. 
S nem feledtem ama hires vezért, Salmot, 
Ki e sziklavölgyet, előbb egy századdal, 
Hasztalan sokáig ülte vívó haddal.  

"Elejét, utóját meghánytam tettemnek: 
Csak nehéznek láttam, nem lehetetlennek: 
S mit egyszer magamban föltevék előre, 
Ember nem, csak Isten tántorít el tőle."  

Így szólván felállott. Csakhamar utána 
Gombkötő emelt szót, Fülek kapitánya; 
Hallgatott a többi, nem volt szólni kedve, 
Látván hogy a vezér fel vagyon gerjedve.  

S monda Gombkötő: "Én előbbi szóltomban 
Az ostromot félbehagyni tanácsoltam, 
De mostan (amiben nincsen semmi szégyen) 
Ellenkező részre fordult véleményem.  

"Könnyü itt minékünk apró hadnagyoknak 
Ez s amaz tanácsot adni a nagyobbnak; 
Könnyü megszállt várat hagyogatni sorba: 
A mi hirnevünkön nem esik nagy csorba.  

Nézzük ám a dicső Veselényi nevet: 
Retteg ettől Eger, Hatvan, Szolnok, Heves, 
Reszket, míg kimondja, a pogány nép ajka, 
Csecsemőket ijjeszt véle török dajka.  

"Ismeri hatalmát a ravasz Rákóczi, 
Fáj neki, hogy véle nem szeret fogózni: 
S hol babérja termett, a felső országok, 
Róla tesznek élő tanúbizonyságot.  

"E dicső gyémántot szilárdul ölelve: 
Ékesen foglalja a király kegyelme. 
S e nevet ha félti vezér ő nagysága: 
Kérdem én, bajtársak, nincs-e igazsága?"  
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Végezé s leűle; fél szemét azonban 
A vezérre veté, lesve alattomban, 
De nem hallgatá az a színes beszédet, 
Sátorajtón állott és Murányra nézett.  

Benn pedig felálla s így kezdé Kazai: 
"Nem uj dolog, amit akarok mondani, 
Isten bizonyságom, hogy ha kell s eszélyes, 
Nem félek hazámért vérem kiontani.  

"Kérkedés, dicsekvés nem szokott kenyerem, 
Nem szólok magamról, szóljon a fegyverem, 
Szóljon a gyalogság, amelyet vezérlek, 
Hisz elég csatát nyert néhanapján velem.  

"Nincs, mi férfit inkább férfivá emeljen, 
Mint szilárd kitűrés, állhatatos jellem; 
Ez hitem, vallásom, - szólhat bármi tettem, 
E hitet magam is mindenkor követtem.  

"Így tehát örömmel hallom vezéremtül 
Azt, hogy szándokában soha meg nem rendül 
És, hogy amit egyszer célbavett előre, 
Ember nem, csak Isten tántorítja tőle.  

"De vajon, barátim, Murányvárt megülve, 
Emberrel van-é most a bajunk meggyülve? 
Nem békén tanyáz-e fent a renyhe őrség 
S neveti a völgynek feltörekvő hősét?  

"És kérdem: mi volna e falakat nékünk 
Meghágnunk, bevennünk, izre-porra tépnünk, 
Ha e sziklatömeg, mit Isten alkotott, 
Semmivé nem tenne minden ily szándokot?  

"Szédítő magasra helyheték e várat, 
Hová felrepülve a madár is fárad,49  
Óriás kőszálak viselik ott gondját, 
És, mint féltő kincset, tenyerökben hordják.  

"Az ágyúgolyó is félúton leszédül: 
S szárnya-szegve hull le légi ösvenyérül, 
Vagy a sziklafalba ütve olykor magát, 
Széjjelzúzza benne kemény vas homlokát.  

                                                      
49 Gyöngyösi szavai. A. J. 
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"Hányszor megkisértők, mint kőszáli zerge, 
Egyenkint hatolni fel a meredekre? 
De szemes vadászok álltak lest felettünk, 
S jól jártunk nehányan, akik lejöhettünk.  

"Nincs tehát mit tenni, nagyságos vezérem, 
Mint tovább nem víni egyenetlen téren, 
Felhagyni a harccal, mit a föld embere 
Ezredeket élő sziklák ellen mere.  

"S e kövekben Isten kezére ismervén 
Túladni az ostrom sikeretlen tervén; 
Mit ha gyalázatul róna fel valaki, 
Jőjön maga és a kaput nyittassa ki."  

Elmondá s leűle a derék Kazai. 
Ráhagyák beszédit alvezér társai: 
Gábor Pál, két Farkas: Ferenc s öccse Fábján; 
De fölállt Vadászi homlokát megrázván,  

S monda: "Mindezt immár hasztalan beszéljük, 
Bár saját tettinket hozzá elregéljük: 
S ami szépet tettünk: hol, mikor és mennyit, 
Mind fölemlegessük, nem kérkedve semmit.  

"Régen megismertem a fővezért ebben, 
Hogy nem enged fogytig semmi föltételben: 
A félbenszakítást azért ne sürgessük, 
Inkább az ostromnak végét siettessük.  

"Ime a szép nyárnak nemsokára fele 
Múlik, amióta itt vesződünk vele: 
És vajon a célhoz mennyit közeledtünk? 
Jó remény fejébe' sok vitézt vesztettünk.  

"Eljöhet az ősz is szürke hajszálakkal, 
És elűzhet innen üres gyalázattal. 
S a világ után mondja majd nevünknek: 
Azok, kik oly soká Murány alatt ültek.  
"Hát ne üldögéljünk meddő kétkedésben: 
Még az éjjel, majd ha szép holdvilág lészen, 
Csendesen másszuk meg e kevély sziklákat, 
Holdvilágon az őr nem oly messze láthat.  

"S vagy sikerül végre bevennünk a várat, 
Vagy kiontott vérünk e kövekre szárad - 
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S hadd száradjon inkább vérünk sziklafélre, 
Mint szennyes gyalázat ennyi tiszta névre."  

Most Fekete László hátrább tette székét, 
Fölemelkedett és így kezdé beszédét 
Halk, nyugott, mély hangon, és ha néhol megállt, 
Kezével törölvén szép magas homlokát:  

"Illik a vitéznek, kivált aki nem vén, 
A veszélyt keresni, háborúba menvén, 
Illik, ha már nem tud becsületben élni. 
Pironságos éltet halállal cserélni.  

De szükségtelenül tenni azt kockára, 
Míg csillog felétek jobb remény sugára: 
Ez nem csak botorság: valóságos vétek, 
Mit a közügy ellen tudva cselekvétek.  

"Vegyük gondolóra: hiába hogy nyár van: 
Aratás ideje nincs magas Murányban; 
És az ég, midőn hull éjjeli harmatja, 
Hogy szomjat eloltson, oly bőven nem adja.  

"Ivó viz nem léte és a kínos éhség 
Sok várnak lerontá büszke erősségét: 
S ami már nem egyen, hanem akárhányon 
Megesett, miért nem eshetnék Murányon?  

"Én hát azt javaslom, legyünk türelemmel, 
A várnak útait tartsuk vizsga szemmel; 
Így remélem, hogy e gőgös várbeliek 
Magok kérnek egykor: hagyjuk lejőniek."  

Mindenik helyeslé amit ez tanácsolt, 
Mert a többieknél érettebb korú volt; 
Maga Veselényi hajtott a szavára; 
Mostan is figyelt rá, mihelyest felálla.  

S monda: "Erről én is sokat gondolkoztam, 
Kémeim által is gyakran tudakoztam: 
Van-e a megszállott népnek elesége 
És ivó kútvizben nincsen-é szüksége?  

"Bizonytalan hirnél nem hoztak egyebet: 
Ma tehát Solymosit küldtem, mint követet, 
Fenyegető szókkal kisérletet tenni; 
Nem soká meglátjuk, mire tudott menni."  
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El se' mondta még jól, mikor a mogorva 
Vén követ betoppant a hüves sátorba, 
Eltörődött és a déli nap sugára 
Sötét piros színt csalt az ábrázatára.  

Nagy lélekzetet vőn és körültekintett, 
De nem szólt előbb, mint Veselényi intett; 
Csak midőn a vezér megengedte jellel, 
Kezdte el nyers hangon, de gyakorlott nyelvvel:  

"Ne gondolja senki, hogy talán mesélek, 
Vagy déli álmomban történtet beszélek; 
Amit mondok, úgy van mindenik szócskája, 
Akár most előre hitet tegyek rája.  

"Magas Murányvárba amint feljutottam, 
Annak parancsnokát kérdezém legottan; 
Mosolygott az ember, s ismeretes helyre, 
A hóhér bástyára vezetett egyszerre.  

"De mily rendkivűli lőn meglepetésem, 
Midőn a nevezett bástyára felértem: 
Fegyvert öltve, mint egy szép ifju katona, 
Maga állt előttem a várnak asszonya.  

"Sisak fedte fejét, szép aranyos sisak, 
Róla háromszínü tollak lobogtanak, 
Magas bokor tollak, hajlongván kevélyen, 
Mint sugár jegenyék a tolongó szélen.  

"Gömbölyű vállait és karcsú derekát 
Kékellő zománcos páncél övezte át, 
Mellén vert ezüsttel gazdagon borítva 
S két kisded halommá vala domborítva.  

"Csípejéig nyult a páncél, attól fogva 
Földig ért tengerzöld nehéz bársony szoknya - 
Nehéz már magában a nagybecsü kelme, 
Nehezebb, arannyal pazarul terhelve.  

"Kopja volt kezében, támaszkodott rajta, 
És az őrség felett hadi szemlét tarta: 
Szóló ajakáról messze csengett a hang 
S egyik ó toronyrul a másikra pattant.  

"Amint szembe lettünk a falon egymással 
S köszöntém az urnőt illő meghajlással, 
S láttam ékes arcát, gyönge állát, melybe 
Sisak-állazója el vala mélyedve;  



118 MURÁNY OSTROMA 

"Villogó szemeit amint rám vetette, 
Szemöldöke ívét egyenesre vette, 
Alsó ajakával felnyomá a felsőt 
S homlokán redőkbül könnyü felleget szőtt:  

"Kétes habozásban állék egy darabig: 
Merjek, vagy ne merjek mondani valamit? 
Végre megszólaltam, illően és szépen, 
Válogatván a szót kitelhetőképen:  

"»Asszonyom, így mondék, én, uram vezérem 
Hatalmas nevében, váradat fölkérem: 
Nyittasd meg kapuid hős Veselényinek, 
S harmadik Ferdinánd győztes sereginek.  

"»Nem kivánja rosszad a vezér, s ne véljed, 
Hogy miatta bút lát nagyságos személyed: 
Népedet foglyául, vagy kincses táraid 
Nem kivánja, csupán váradnak kulcsait,  

"»Melyeket ha átadsz néki jószántodbul, 
Úgy egész váradban egy cserép sem csorbul, 
Kiki bátorsággal viheti vagyonát, 
Egy ujjal se' bántják a békés katonák.  

"»De ha átaladni még tovább is késel 
S a vezért ingerled ellenszegüléssel; 
Akkor jaj neked s jaj a nyomorúltaknak, 
Kik e fecskefészek üregében laknak!  

"»Kő kövön nem áll meg reszkető faladon, 
Szabad zsákmányra jut mindennemü vagyon, 
Kardra hányatik mind: férfi, asszony, gyermek, 
Még a csecsszopója sem talál kegyelmet.  

"»Mert ne hidd, hogy addig Fel-Murányt itt hagyja, 
Míg fokán zászlóit szél nem lobogtatja, 
Eszközölje bár azt okos hadi csellel, 
Kínozó éhséggel vagy tüzes fegyverrel.«  

"Meghallá beszédem gróf Szécsi Mária, 
De nem adott választ annak szavaira, 
Elfordult, fogával bíbor ajkit marván 
S nagy felindulását nehezen takarván.  

"Végre szóla gúnnyal: »Elmondhatd uradnak, 
Amik e falak közt szemedbe akadnak, 
Fenyegetésére az legyen a válasz. 
Menj, mutass meg mindent a követnek, Kádas!«  
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"Nagy kopasz ember volt, hajlott férfikorban, 
Ki e névrül értett, s elvezetett sorban, 
Megmutatva mindent: a derék őrséget, 
Kútat, éléskamrát, bástyaerősséget.  

"Válogatott nép az, mind derék emberek, 
Víni sík mezőn is dolgot adna velek: 
Hátha még falaknak biztos vértje őrzi! 
Nincs erő, mely bírjon ővelök mérkőzni.  

"Ismerem Muránynak külsejét, belsejét, 
Szembehunyva járom tekergő ösvenyét, 
Laktam egykor benne Szécsi György korában, 
De sokkal különb most, mint volt hajdanában.  

"Mily roppant erősség! egy falat sem lelnél, 
Mely csekélyebb volna a tizenkét ölnél; 
Pattantyúk, mozsarak, nagy golyók halommal, 
Fegyverek és lőpor két egész toronnyal.  

"Élelem, mi három évre is sok lenne, 
Százöles kút, gazdag tiszta forrás benne, 
Nyers anyag: fa, kő, vas; műhelyek, munkások... 
Szóval, semmiben sincs megfogyatkozások.  

"Azért esztelenség itt tovább tanyáznunk, 
Hő napon felégnünk, harmaton megáznunk: 
Mert elébb ledőlnek e magas kőszálak, 
Mint mi bévehetnők híres Murányvárat."  

Solymosi tovább is akart még beszélni, 
De felállt tüzesen bajnok Veselényi, 
Ki eddig hallgatott egész figyelemmel, 
De szembetünőleg fogyó türelemmel.  

Most felugrott hévvel s hármat avagy négyet, 
Mintha futva menne, oly sebesen lépett; 
Hirtelen megállott s monda békevesztve, 
Solymosit szemével mintegy átszegezve:  

"Tudsz-e még Murányra s gőgös asszonyára 
Több dicsőitő szót halmozni rakásra? 
Mérthogy róla nyelved olyan ékesen szól? 
Hogy nem győz kitérni a magasztalásból?  

"Tán megvert szemével, és azért raggatod 
Rá a napot, holdat és minden csillagot? 
Vén, aszott velődet megzavarta véred, 
S eszed rovására bolondul dicséred?  
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"Nem... erre vén volnál; pénzt adtak, ugye pénzt? 
Vén embert, mint te vagy, a fösvénység emészt. 
Rakodva, mint a méh, kellett visszatérned: 
Szájad hazug hirrel, arannyal erszényed.  

"Az asszony asszony mind; egy asszonytól ki fél? 
Belőled, ősz, mégis a félelem beszél; 
Nem vesztegettek meg, van tiszta jellemed, 
De rémet láttatott a félelem veled.  

"Öreg vagy a résre, félénk, erőtelen, 
Azért akarsz mást is leverni szüntelen. 
Eredj öreg, pihenj; ne költs rossz híreket: 
Ne félj, a zsákmányból majd juttatunk neked."  

Az ősz katonának igen fájt e beszéd, 
Mert öreg szolgának a szó is vereség, 
Nehéz lecke ez, mit vén fejével tanul, 
És, azt sugja lelke, most is ártatlanul.  

Vér tódult szemébe, csikorgatta fogát 
S már kemény szavakra megnyitá ajakát, 
De az alvezérek integettek kézzel: 
Hagyja el, ne szóljon, béken távozzék el.  

Meggondolta magát, szó nélkül kifordult, 
Őszes bajuszára nagy nehéz könny csordult, 
Észrevette, mert a szive könnyebbedett, 
S titkon a kárpithoz törülé azt menet.  

A vezér csak később, vére higgadtával, 
Bánta meg amit tett az ősz katonával; 
Most még fogva tartá első gerjedelme, 
Indulatvihartól elborult az elme.  

Gyorsan járt alá s fel tágas sátorában, 
A hallott beszédet forgatván agyában; 
Meg-megállott néha és nézett merően, 
Ismét menni kezdett s ajka járt menőben.  

Sziklavár, magas fal, víhatlan erősség, 
Hadszerek, telt kamrák, jól gyakorlott őrség, 
És kormányon egy nő, aki páncélt visel, 
Hősöket kigúnyol dölyfös szemeivel...  

Evvel tépelődött, e szókbul szalajta 
Egy-egy érthetetlen töredéket ajka. 
Egymásra néztek a hadnagyok s kelének, 
Rossz kedvét, haragját látván a vezérnek.  
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Hirtelen eléjök álla Veselényi: 
"Szégyen és pironság" így kezdett beszélni. 
"Szégyen és pironság víni olyan várat, 
Melyben asszonyi kar vezet gyeplüszárat.  

"De ha már megűltük, nincs egyéb mit tennünk, 
Mint akármi áron falait bevennünk; 
Mert egy nőt legyőzni fél gyalázat, igaz, 
De győzetni tőle... mondjátok meg: mi az?  

"Nem segít az éhség? ne habozzunk sokat: 
Folytassuk a véres megrohanásokat; 
Mert erő, vér, élet legyen bármi drága, 
Drágább a vitézi névnek tisztasága.  

"Isten szent nevére esküszöm, hogy innen 
Még eszembe sem jut hadamat elvinnem, 
És nem is mozdúlok, míg vagy életem vesz, 
Vagy Muránynak kulcsát felszúrom övemhez."  

Alig távoztak az osztályok vezéri, 
Alighogy magában maradt Veselényi, 
Kémek jelentkeztek, izzadt, poros kémek, 
Kik nehéz hirekkel terhelten jövének.  

Rákóczinak, mondák (amaz első Györgynek), 
Erdélyi hadai nagy-sietve jönnek, 
Mind erős, edzett nép, vérszomjas fenevad, 
Melyet a csatára vak buzgalom ragad.  

Útat irtogatnak embererdők felett, 
Vérrel írogatnak útazó levelet, 
Rá pecsétül fényes győzelmöket nyomják, 
S jaj azoknak akik ezt kétségbe vonnák.  

Ott van Illyésházi, s hallva, hogy Muránynak 
Kénytelen-kelletlen vendégi volnának, 
Siet szabadítni a vár nővezérét, 
Mert hitvesül bírja ennek a testvérét.  

És már, adák hozzá, nem is messze vannak, 
Csak egy napi járó föld a köze annak; 
Ha nem hisz a vezér, ma-holnap itt lesznek 
S a hallott beszédről tanúságot tesznek.  

Lesujtá e balhír Veselényi lelkét, 
Szokatlan kétségnek vad kínai szelték, 
Mert, midőn valami becsületben jára, 
Maga volt magának kegyetlen birája.  
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Tudta, hogy a népes erdélyi seregnek, 
Kis számu hadával, ő nem felelhet meg; 
Bizonyosnak hitte, hogy, ha azt bevárja, 
A murányi völgyön romlását találja.  

Elfusson-e hát most, kerülve a csatát? 
Vagy cél s haszon nélkül elvezesse hadát? - 
Így sem, úgy sem övé híres Murány, csak a 
Hosszu ostromlásnak híres gyalázata.  

Meghagyá, hogy senkit ne eresszenek be, 
Elzárkózott mélyen a sátorfenekbe. 
Tábori ágyára ott leborult arccal, 
És küzdött sokáig nehéz, benső harccal.  

Néma volt a nagy harc. Végre könnyebbűle, 
A gyötrő szorongás szavakban enyhűle, 
S mit emberi fülek sohasem hallának, 
Panaszolni kezde a csendes magánynak.  

"Azért jöttem-é hát" szóla kifakadtan, 
"Magas Murányvárhoz, fenyegető hadban, 
Hogy rideg völgyében, rút bélyegü helyen, 
El sem feledhető síromat megleljem!  

"Vagy azért jövék-e, hogy hetekig ülvén 
Meredek szikláit hasztalan kerülném, 
S végre, mint a tolvaj, szökném meg galádul, 
Üldözve egy asszony méltó kacajátul!  

"Hah! legnemesb kincsem', féltő drágaságom' 
Melyért hősek ellen harcoltam csatákon: 
Lovagsarkantyúmat, híremmel-nevemmel, 
Sárba tapossa egy félénk asszonyember?  

"Egy némber, egy özvegy, egy hősködő asszony. 
Aki páncélt hordoz, hogy kacajt támasszon, 
Aki gyáva kézzel nyúl hadi szerszámhoz, 
S katonásdit játszó gyermeket utánoz?  

"Hős asszony! asszonyhős! neme kinövése, 
A csodás természet méla tévedése; 
Férfi, aki tűt fog, vagy guzsalyát őrzi, 
Tűkörét bámulja és magát kendőzi.  

"Vagy ad-é a páncél, bárhogyan viselve, 
Férfi-bátorságot a női kebelbe? 
S a nehéz acél kard, női kézzel fogva, 
Önt-e férfierőt a gyenge karokba?  
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"A szívben, ha védi mellvas boritéka, 
Megszün-é a vérnek hullámzó játéka? 
Gyáva rettegésre nincs-e mindig résen? 
És nem döbben-é meg minden zörrenésen?  

Nem hiú, szeszélyes, változó, hivékeny? 
Könnyü, játszi sajka tenger gyöngeségen? 
Nem teremtve másért, mint, hogy készakarva 
Meggyőzetés legyen legszebb diadalma?  

"Egy nő, egy ilyen nő kacagjon engem ki...! 
Hah, őket úgy, mint én, nem ismeri senki...! 
Diadal, diadal! enyém a diadal: 
Murány! semmi dolgom kemény szikláiddal.  

"Kemény a te bérced, magas és meredek, 
Falaid kövérek, megvehetetlenek, 
Tornyaid, bástyáid, kapuidnak íve - 
Minden, minden erős! csak nem úrnőd szíve.  

"Hiába fedi azt vassal és acéllal, 
Biztató paizzsal, férfias páncéllal: 
Az lesz az én résem, melyen áthatolván 
Felütöm zászlómat a vár büszke ormán."  

Monda, és tenyérrel homlokára vágott, 
Csengetett, hivatta Pétert a deákot: 
"Fel, Murányba, Péter! szárnyakelt léptekkel, 
Szécsi Máriához ilyen izenettel:  

"»Asszonyom, köszöntet és általam kéri 
Magas személyedet uram Veselényi, 
(Ki, bár ellensége pártfogolt ügyednek, 
Buzgó tisztelője hősi erényednek):  

"»Fontos tárgyak iránt, értekezés végett, 
Hozzád küldene egy tábori segédet, 
Ha, becses bizalmad által megtisztelve, 
Annak szabad járást, kihallgatást nyerne.«"  

"Add hozzá: e kérést - nagy a reménységem - 
Hogy nem tagadja meg nemes ellenségem, 
Kit, ámbár személyét nem láttam, becsülni 
Megtanított a hír s annyi veszteségem."  

Péter ment. Utána nézett Veselényi, 
Látta bércösvényén jobbra-balra térni, 
Végre elvesztette s többé ne lelé fel 
A sziklák oldalán kereső szemével.  
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Visszament tehát a sátor bensejébe, 
Íróeszközöket vett maga elébe, 
Írt sokáig ottan, és megpecsételvén, 
Iratát elrejté felső köntösébe. 

Második szakasz 
Jót haladt eközben a nagy ég vándora, 
Fellengő ösvénye lejtővé hajola, 
S mintha nyugtanyáján kedvesi volnának, 
Mind jobban sietett fogytán a pályának.  

Murány falán állt a szép özvegy, Mária, 
Nézve napkeletnek kéklő ormaira, 
Nanpkelet tájáról várva segítséget: 
Illyésházi Gábort s az erdélyi népet.  

Jött azonban Kádas kopasz homlokával, 
Szólván Máriához dörmögő szavával: 
"Asszonyom, össze van hordva a gabona, 
Mely a hombárokon szétterítve vala.  

"Mérni nem mértem, de hozzávetve szemmel 
Hiszem és állítom akárhány hitemmel, 
Hogy tíz nap sem eszünk kenyérből eleget, 
Tíz nap mulva pedig éhhalál fenyeget."  

"Tíz nap!" felelt a hölgy "tudod hogy tíz napban 
Egy ostromlott várnak egész századja van: 
Várom Illyésházit, az erdélyi hadak 
Nem lehet Muránnyal hogy ne gondoljanak.  

"Másfelől reményt nyujt egynémi sejtelem, 
Hogy most tán elűzi Veselényit cselem 
- Legalább nem számit többé az éhségre - 
Nem vett-é követje semmi csalást észre?"  

"Dehogy vett! remek volt a játék" felele 
Kádas, Máriának leghívebb embere, 
"Rakva lőn a magtár, mintha színig volna 
Rozzsal a sok hombár, liszttel a sok tonna.  

"Meg-megállt csudálva benn az éléstárban, 
Nézte a gabonát a tele hombárban, 
Majd megint járkált a fenékre fordított 
Hordók közt, melyeket ujjnyi liszt borított.  
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"Féltem, ha koccanni talál kardja vége, 
Elárul a hordók hangos üressége; 
Vagy, ha ujjaival a búzát megvájja, 
Csalfa deszka padját benne megtalálja;  

"De jobban elámult mintsem hogy ilyesmi 
Fortélyt észrevenne, vagy tudna keresni; 
Összecsapta kezét s esküvék nagy hittel: 
Három évig sem fogy az eleség itt el."  

Most félbeszakítá a kapus réz kürtje 
Vitéz Kádas Mártont, kit asszonya külde, 
Hogy vezesse fel az alvezért, ki hozzá 
Veselényi fontos közleményit hozná.  

Kádas távozék, de megtért nemsokára, 
Két lovász egy pár mént vezetvén utána: 
Almás szürke, épvér, hatodfű paripát, 
Melyekben irigység sem találna hibát.  

Hasonlók egészen: mindenik arab faj, 
Váltság gyanánt nyerte Veselényi tavaly 
A szolnoki bégért, kit nagyon megszokott 
Zsákmánylásin érve körülvett s elfogott.  

Most, takarva hímzett drága szőnyegekkel 
És fölékesítve csillogó nyereggel, 
Ajándékul jöttek Murányba, nehezen 
Vergődhetve csak fel a sziklaösvényen.  

Hátul két legény jött, valamit emelve, 
Szekrény volt az, ékes ajándokkal telve; 
Felnyitotta Kádas és kivett egy drága 
Páncélt, vérpirosat, vert arany virágra.  

Kékszinű sisak volt a vas derék megett, 
Melyet nagy ezüst sas szárnyaival fedett; 
Ezt a vezér, alig serdülő korában, 
Harcjátékon nyerte volt Lengyelországban.  

De mindenek között leggazdagabb a kard, 
Melyet drágaköves bársony hüvely takart, 
Ritkaszép török mű, úgyhogy árát szabni 
Sem lehetne könnyen, nemhogy azt megadni.  

Nem kevésbbé díszes egy ezüst kis óra: 
Hátul a hadistent képezi tartója 
Szerelem-istennőt fedve paizsával... 
Az óramutató annak paizsán van.  
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Ragyogó szemekkel nézte a hölgy, kivált 
A nyeregszerszámot s a két szép paripát, 
És hol a lovakra, hol Kádasra vetett, 
Nyugtalan örömmel, kérdő tekintetet.  

"Veselényi küldi" szóla Kádas végre, 
"Künn a kapuban vár tábori segéde, 
Utasítva lévén be sem lépni addig, 
Míg ez az ajándék el nem fogadtatik.  

"Ha megnyerné, ugymond, nagyságos kegyedet 
Jó neven fogadni e csekélységeket, 
Ez pecsét, ez zálog lenne, hogy azontul 
Nem tarthat személye semmi bántalomtul.  

"Ellenben, ha e részt nyer tagadó választ, 
Úgy magas Murányig céltalanul fáradt, 
Benne semmi dolga, s megfordított nyommal, 
Ösvenyén, ahol jött, visszatér azonnal."  

Mária neheztelt: mérthogy Veselényi 
Az adott kezes szót oly kevésre nézi, 
Hogy, szabad járásnak birva is szentségét, 
Aljas bántalomtul félti követségét.  

Másrészt kedve telt a drága küldeményben, 
Hősi fegyverekben, két szép hadi ménben; 
De, főleg, ki kelle elégítni vágyát, 
Mivel égett tudni a követség tárgyát.  

Azért a lovakat kötteté ólába, 
A fegyvert vitette fegyveres házába, 
S küldte Kádast, hogy a tábori segédet 
Vezetné elébe kihallgatás végett.  

Jött az nemsokára, szétvigyázva jövet, 
De nem volt ám segéd, sem hadnagy, sem követ; 
Szécsi Máriának bajnok Veselényi 
Maga állt előtte s igy kezde beszélni:  

"Magas Murányvárban légy üdvöz, asszonyom! 
Veselényi Ferenc köszöntését hozom, 
Aki nagyra becsül, nagyon tisztel téged, 
Mint magához méltó vitéz ellenséget.  

"Gyermek volt, midőn már ismeré a nevet, 
Melyet hős apáktól nemződ örökbe vett, 
S mikor első kardját oldalára fűzte, 
Példányul magának Szécsi Györgyöt tűzte.  
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"Ennek tábora lőn néki versenypálya, 
Hol első babérját nyerte homlokára, 
S a fényes dicsőség, mely vezérét fedte, 
Egy vagy két sugárát őrá is vetette.  

"A halál azonban (mely irigy határt von, 
Hogy halandó ember istenné ne váljon) 
Sokalá a Szécsi névnek dicsőségét 
S egy csapással hitte annak vetni végét.  

"De feledni látszott számitása mellett, 
Hogy a Szécsi hír-név mindkét ágat illet, 
És ha a fiágat eltörülte végkép, 
Nőág örökli a család vitézségét.  

"Megdönté hatalma bajnok Szécsi Györgyöt, 
Fiágon kihalt a Rimaszécsi törzsök, 
S íme a ledölt törzs életerős fát hoz, 
Bajnok leányt, méltót a hősi apákhoz...  

"Hanem..." monda mélyebb hangon "fővezérem 
Meghagyá egyszersmind bocsánatot kérnem, 
S kimondanom hogy te, nagyságos asszonyom, 
Nem haladsz mindenben az apai nyomon.  

"Tévedésen kezdte Szécsi György a pályát, 
Bocskainak tartá hajdan koronáját, 
De megbánta vétkét s hódolva megtére 
Törvényes királya igaz hűségére.  

"Ellenben a grófné - ne vegyed sértésül - 
Pártütőkhöz álla igaz fejdelmétül, 
S melyen atyja járdalt érettebb korában, 
Elhagyá az útat ifju mámorában.  

"Vagy talán szégyenled, asszonyom, az ösvenyt, 
Melyen édes nemződ a sir széleig ment? 
Gondolod, hogy az tán nem becsűlet utja? 
S honnak ellensége minden, aki futja?  

"Hát nem félne ütni egy Szécsi Mária 
Árulás bélyegét atyja hamvaira? 
Vagy, kinek porában áldja jó emlékét, 
Képes megátkozni annak véleményét...?  

"Nem, nem édes urnő! Engedd elismernem: 
Káromlék ellened és az elhunyt ellen; 
Kinek nem pirultál fegyverét fölvenni, 
Mért pirulnál annak nyomdokain menni?  



128 MURÁNY OSTROMA 

"Engedd hírüladnom lenn a fővezérnek, 
Hogy vívó hadával más vidékre térhet, 
Mert sziklás Murány, mint asszonyának szíve, 
Mától kezdve immár Ferdinándnak hive.  

"És én - mit vezérem tisztemül is szabott - 
Királyom nevében teljes bocsánatot 
Igérek Muránynak, s benne mindazoknak, 
Akik a hűségre visszafolyamodnak."  

Mária csak mostan vette magát észre, 
Hogy ráfeledkezett lelke a beszédre. 
Másfelé tekintett, elpirult az arca, 
Vérrel hintve azt meg pillanatnyi harcra.  

S monda: "Mit apámról emlegetsz, a tetten 
Nincs mit szégyenelnem, nincs is mit követnem; 
Tette, amit kívánt hona jobb reménye 
S az akkori idők súlyos körülménye.  

"De ki van fárasztva a remény türelme, 
A súlyos körülmény súlyosbbá növelve, 
És lábbal tiporva minden ami drága: 
Nemzetiség, törvény, s a hit szabadsága.  

"Vagy tovább is várjunk? várjuk, hogy az ellen 
Békes tűzhelyénél békóvasat verjen? 
És, ha kész a békó, járom, vagy kaloda, 
Lábunkat, nyakunkat szépen tartsuk oda?  

"Nem kell messze néznünk, országokon végig, 
Nézzünk csak a szegény romlott cseh szomszédig: 
Amit ottan láttunk, megtanít a példa, 
Milyen tervet vettek ellenünk is célba.  

"Vagy, ha nem tanít meg a más kára minket, 
Érezzük legalább tulajdon sebünket, 
És, midőn naponkint újra vérzik, sajog, 
Ne hazudjuk azt, hogy megszüntek a bajok.  

"Még nem pártütés, ha nem segít kérelmünk, 
Törvényadta módon kardunkat emelnünk; 
Miért várnók tehát a szolgaibb napokat; 
Mikor lázadás lesz egy szó, egy gondolat?  

"Vagy talán vezéred oly gyengének tartott, 
Hogy nem érzem mélyen, mért kötöttem kardot? 
Ha! máskor is harcolt - tudnia kellene - 
Hona mellett a nő, de soha ellene.  
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"Azért, ha velem most nem akart egyebet, 
Mint hogy honvédőbül árulóvá legyek: 
Köszönöm tanácsát most egyszer, jövőre 
Legyen lovagias megkímélni tőle.  

"Mert ezen az úton - bizonyossá teszem - 
Míg élek, Muránynak urává nem leszen; 
Fegyverét sem félem, de ha bízik abban, 
Ostromát folytassa minél szorgosabban."  

A dac, a hevesség, mellyel szólt Mária, 
Gyenge mosolyt csalt a vezér ajkaira: 
Most komoly szint ölte nemes ábrázata, 
S válaszúl a hölgynek ilyen szókat ada:  

"Nagyon fájlalhatja uram Veselényi, 
Hogy kegyes grófnémnak sujtják véleményi, 
Mintha ő, azért hogy nem szegett hűséget, 
Árulókkal űlne kárhozatos széket.  

"Hidd el, asszonyom, hogy előtte is drága 
A nemzet, vélemény, vallás szabadsága 
S meghal inkább, hogysem a szabadság ellen 
Szentségtörő szókat, kezeket emeljen.  

Sőt, ha a nemzetsérv már oly fokon állna, 
Hogy orvoslatot csak fegyverben találna, 
Hidd, vezérem kardja nem vonúlna félre, 
Se az ellenséghez nem szegődnék bérbe.  

"És, ne adja Isten, de jöhet gonosz nap, 
Melyen a remények hozzá csatlakoznak, 
S ő lesz első azok közt, akik megóják 
A nemzetszabadság sértett lobogóját.  

"De, míg tanácsosabb, módunkban is vagyon 
Törvényhozás által segítni a bajon, 
Addig a legszentebb ügy elleni vétség, 
Pártokra szaggatni az erők egységét.  

"Nézz körül a honban, haj ez árva honban, 
Mely török kanóctul füstölög még romban, 
Melyben amit hagyott a had dühössége, 
Azt is elrabolja hűtlen török béke:  

"Nincs-e többé szükség hazavédő karra, 
Hogy kardját emelte magyar a magyarra 
S mihez még török tőr és tatár nyil nem fért, 
Kíméletlen önti egymásból ki a vért?  
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"Mit nyerünk ha ekkép vesztegetjük egymást? 
A hazát juttatjuk végveszélyre, meglásd: 
Kitépik kezünkből lázongó vasunkat 
S foglalt tartománynak nevezik honunkat.  

"Végre: hát Rákóczi György-e a szabadság, 
Hogy hazánkat érte ennyit nyomorgassák 
S aljas érdek végett, zsarnok önkény alatt, 
Keserű legyen az el nem húzott falat...?"  

"Uram" vága közbe Mária nagy héel, 
"Óvatos légy itten élni zsarnok névvel, 
Mert... azonban ez volt követséged tárgya? 
Ugy kihallgattalak. Semmi sincsen hátra?"  

"De van" mond a bajnok: "ha Szécsi Mária 
Nem hajol beszédem józan okaira, 
Akor Veselényi - fogadd el asszonyom - 
E levélkét hagyta kezedbe nyujtanom."  

Átadá a vezér s távozék sietve, 
Utána tekintett a hölgy meglepetve, 
S mintha háboritná különös sejtelem, 
Tétovázott keze a feltört levelen.  

Átfutá s azalatt olyanná lön arca, 
Mintha vére mindjárt csöppenni akarna, 
Zavartan tekintett Veselényi után, 
Aki épen eltűnt a várnak kapuján.  

Összemarconglá a levelet két kézzel 
És kettészakítá minden erejével, 
Egyszersmind, darabját jobbra-balra vetve, 
Magános lakába ment fel nagy-sietve.  

Kádas pedig, aki nem vala oly messze, 
Hogy a történt dolgot észre ne vehesse, 
Óvatos léptekkel ballagott most elé 
S a roncsolt levelet gyorsan fölemelé.  

Összeillesztette, olvasgatta soká, 
Rázta fejét, midőn értelmét felfogá, 
S elrejtvén az írást dolmánya keblében, 
Érthetetlen szókat mormogott mentében.  

Felment asszonyához s benyitott sebesen; 
Járt az teremében fel s alá hevesen, 
Hirtelen megfordult hogy Kádas belépett, 
S visszatiltva kérdé: "Hivattalak téged?"  
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Az öreg megállott, nem ment se ki', sem be, 
Csak nézett merően asszonyával szembe, 
S szóla, megfeszítve ujját a kilincsen: 
"Nem tudám, hogy szabad járhatásom nincsen."  

"Igazad van, Kádas" a nemes hölgy monda, 
"Mindenkor szabadon béjöhetsz lakomba, 
De most hagyj magamra, látod, semmi kedvem, 
Hagyjad a vár gondját egy kissé felednem"...  

"Nem is a vár gondja" válaszola Kádas 
"Hozta most asszonyom, régi hű szolgádat, 
Négyszemközt akartam egyet szólni veled: 
Szándékosan dobtad így el e levelet?"  
"Hah!" kiáltott a hölgy "mit nem költenének... 
Szégyen és boszúság szelessé tevének; 
Milyen vakmerőség... ily ajánlat s nekem... 
Aztán néma lészesz... addsza, elégetem. "  

Elvevé az írást, s mely szünetlen égett, 
A mécs fölé tartá elhamvadás végett; 
De mást gondolt megint: gyorsan visszakapá, 
És, hogy olvasná fel, az öregnek adá.  

"Olvasd" szólt nevetve "mit ir az az ember, 
Meg sem érthetém jól fölgerjedésemben, 
Most nyugodt a vérem és kacaghatom már, 
Mint kellene néki mindenáron a vár."  
Kádas elfogadta s olvasott ekképen, 
"Asszonyom, remélem megbocsátasz nékem, 
Hogy, ki mind maig nem láttalak tégedet, 
Íly uton kerestem ismeretségedet.  

"Régen óhajtottam lenni veled szembe, 
Messzehangzó híred elhatott fülembe, 
És képzeletemben bálványomul lakott 
Amazon szépséged, istennő alakod.  

"Mert a hír, mely fukar midőn, dicsérni kell, 
Felruháza téged dicső erényekkel, 
S míg felmagasztalta benned saját nemed; 
Festé másrészt bátor, férfias jellemet.  

"Mindenünnen tisztes hangok emelkednek 
Szigorú voltáról női erényednek, 
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Mely, mikép Murányvár, sőt erősben annál, 
Sérthetlen, világos, büszke magasban áll.  

"Emiatt lelkemben lángoló vágy éledt 
Színről színre látnom hóditó személyed, 
És aki előtted álla mostan épen, 
Veselényi volt az, a követ képében.  

"De ne vedd, asszonyom, tőlem hízelgésnek, 
Ha hired beszédit tartom mind kevésnek, 
S a hallott csudákat a látott valóhoz 
Mérve; ámultomban alig jutok szóhoz.  

"Nincs nekem költői szárnyas képzeletem, 
Szólni bájaidról meg nem kísérthetem, 
Azt az érzelmet sem bírom kifejezni, 
Mely égő lelkemet véges-végig rezgi;  

"De, ha szólok egyet, elődbe omolva, 
Kérlek a mennybéli örök irgalomra, 
Fogadd meg azt a szót, az egyetlen egyet: 
Add nekem cserébe kezeddel szivedet.  

"És, mivel Muránynál becsesek az órák, 
Várom válaszodnak fejér lobogóját, 
Várom azt epedve, harcolok kinommal, 
Oh küldj békét nekem, küldj választ azonnal!"  

"No lásd" kezdte a hölgy keserűn nevetve 
S a levelet záros fiókjába vetve, 
"No lásd, hogyan űznek és micsoda szemmel 
Láthatóan csúfot ezen gyáva nemmel.  

"Oh! szégyen, gyalázat, amely lelket éget, 
Föl is tenni rólam ennyi gyöngeséget, 
Hogy nem látnak által asszonyi szemeim 
Jó haszon fejébe csinált érzelmein.  

"Amazoni szépség! istennői alak! 
S minden képzeleten felül találtalak! 
És mindezt megírja otthonn, jó előre, 
Későbbi szerelmét szépen jövendölve!  

"Mégis, nincsen egy nő, nincsen ezer közül, 
Ki az efféléknek nem hiszen, nem örül, 
Aki, hízelgő szók által elhitetve, 
Rabbá nem aljasul, midőn úr lehetne.  
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"Vagy nem ember a nő", folytatá gerjedve, 
"Hogy törvényét szabja férfi kénye, kedve? 
Hogy, mikép a kisded, járjon vezetéken? 
Szabad akarata megnyügözve légyen?  

"Ki adá jogotok, büszke férfiak ti! 
A cselekvéstérről minket letiltani, 
S arra kárhoztatni ártatlan fejünket, 
Hogy türésben leljük minden erényünket?  

"Vajha minden asszony olyan volna, mint én! 
Úgy az amazon-kort ujra felderítném, 
S illő tiszteletet vínék ki a nemnek, 
Mely most bábja csupán puha szerelemnek.  

"Büszke Veselényi...! bárcsak úgy lángolna, 
Oly mélyen szeretne, amint irja tolla: 
Hadd bosszulhatnám meg - mit ő tépe széjjel - 
A sok nőerényért gúnyos megvetéssel.  

"És miként eped most Murány birtokáért, 
Égne százszor jobban annak asszonyáért, 
Hogy, midőn falamra nézne bús sóhajjal, 
Üzném messze onnan egy éles kacajjal."  

Kapva kapott Márton e tüzes beszéden, 
Ő is azt akarta, hogy ne máskép légyen: 
Mert sehogysem esnék lelke nyugalmára, 
Hogy más kézre birjék Murány erős vára.  

Mint Rákóczi híve, most azon lőn tehát, 
Hogy szilárddá tegye pártjához asszonyát, 
S míg az elmerülve ablakába hajlék, 
Kádas ajakiról ilyen beszéd hallék:  

"Nincsen is véredben, bágyadozó szemmel 
Bíbelődni apró, léha szerelemmel, 
S négy fal börtönébe hagyva zárni magad, 
Élvezni a házi boldog unalmakat.  

"Gyermekséged óta lángol a vágy benned, 
Nemed szűk körén túl hősi módra tenned, 
S míg egyrészt irigyléd a férfi küzdelmét, 
Megvetetted másrészt hódoló szerelmét.  

"Jut-e még eszedbe, mily makacs, mily hideg 
Szívvel gúnyolád el számos kérőidet, 
És midőn ajtódnál esdett a szerelem, 
Mily nyugottan kérdéd: ki az? nem ismerem.  
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"Eljött végre Bethlen, a szép ifju bajnok, 
Szüleid reménye, kedve hozzá hajlott, 
De atyád parancsi, szilárd akarata 
Ellenére, lelked hajthatlan marada.  

"Sőt, ámbár az apa, bőszült haragjában, 
Harminc napig tarta sanyarú fogságban, 
Azt is tűrted inkább, mintsem élethosszat 
Férfi uralomnak magad feláldozzad.  

"Csak, midőn könnyezve esdekelt agg nemződ, 
Hogy fogadd el érte a reményteljes vőt, 
Aki felfrissítse már haldokló vérét, 
Gyűrüdet Bethlennel csak akkor cseréléd.  

"Hanem új rabságod sem soká viseléd: 
A halál elmetszé kényszerű kötelét; 
S most midőn szabad vagy, mint az égi madár, 
Nyűgöző kalitkát miért választanál?  

"De nemcsak egyéni szabadságod forog 
Kérdésben, hanem egy még fontosabb dolog, 
A veszteség, amely pártodat sujtaná, 
Ha Murányt s Balogvárt másnak szalasztaná..."  

"Jó hogy erre tértél" a hölgy közbevága, 
"Szabadságom ugyan nem hajtom igába, 
S nem uralok férjet... semmi esetre nem... 
De van e dologbul egy derék ötletem.  

"Cselfogás ugyan, de helyzetem mentheti: 
Váramat rövidnap éhség fenyegeti... 
És melyik csel volna, egy ostromlott várban, 
Árulás a vívó ellen irányában?  

"Illyésházi jötte szinte bizonytalan, 
Rákóczi hadának sokfelé dolga van; 
De, bár jőnének is, bár feloldoznának, 
Mit magunk kibírunk, mért köszönnők másnak?  

"Azért siess, öreg, siess a völgybe le, 
Hamar választ kíván kérőmnek levele, 
Légy, ha még nem voltál, vénséged korára 
Harcias vitézből szerelem futára.  

"Mit bámulsz? nincs minek megütköznöd ezen: 
Veselényi még ma hatalmamban leszen, 
S a kevély oroszlán, rázza bár sörényét, 
Kényszerül követni egy asszony törvényét."  
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Kádas kopasz fejét rázta kételkedve, 
Nem hivé a dolgot, hogy való lehetne. 
"Mégsem érted öreg?" mosolyga Mária, 
Leült asztalához és levelet ira.  

Csakhamar készen lett a rövid levéllel, 
S Kádasnak szeméhez tartá két kezével: 
Elolvasta Márton, hanem csak magában, 
De még a szava is elállt bámultában.  

"Hadd vigyem!" kiálta lelkesülten végre, 
"Asszonyom nincs párod okos cselvetésre, 
Hadd vigyem!" vitte is, azt is alig várta, 
Sárga pecsétjével míg a hölgy lezárta.  

Most előkereste a bajnok levelét 
Mária s a mécsen elégette felét: 
A másik darabját, míg amazt égette, 
Átfutotta szemmel s halkan visszatette. 

Harmadik szakasz 
Murányalja megett, délszaki oldalon, 
Tiszolc felé menve domborul egy halom, 
E halom lejtőjén feküvék a tábor, 
Tetején piroslott a vezéri sátor.  

Megszállotta immár a völgyet az este. 
Szürke félhomálya áradozni kezde, 
Lassan elborítá a tábort, a halmot, 
A sátort s vezért, ki a tetőn andalgott.  

Ott áll Veselényi a halomnak ormán, 
Domború mellében új szerelme forrván, 
Ifjú még szerelme, van sebes növésben, 
S már is kínosan fér öblös kebelében.  

Szemeit függeszti magas Murányvárra, 
Melyen ég a napnak visszavert sugára: 
Azt reméli tán, hogy valamint e kövek, 
Úgy gyul szerelmétől asszonya szive meg?  

Vagy talán azt nézi kétes borongásban, 
Gondolati láncként fűződvén egymásban, 
Mint ver a kő vissza minden szál sugarat, 
S maga kemény, hideg, érzéketlen marad...?  
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De im, jó jel gyanánt - ha nem csak képzelet - 
Galambcsoport szállong az őrtorony felett. 
Fejér szárnyaikat megfestette a nap, 
S megannyi aranyos lepkének látszanak.  

Jöttök-é, szerelem s hűség madarai, 
A váró kebelnek édes hirt mondani? 
Hoztok-é a hősnek - ami üdvet áraszt - 
Szécsi Máriától örvendetes választ?  

Nem, azok nem jőnek, nem, azok nem hoznak: 
Párosan enyelgnek, vígan múlatoznak, 
Alantabb sötétlik, a szikla oldalán, 
Egy... holló? vagy ember? az a hírnök talán.  

Sem holló, sem ember a bércösvényen már, 
Elhagyá Murányt is a végső napsugár, 
Tornyai sötéten merednek a falon, 
Vár és szikla együtt egy óriási rom.  

Elszállt az esthajnal a hegytetők felett, 
Bő harmatot síra búcsukönnyek helyett. 
Ormokon és völgyön gyászos éjtszaka ül, 
Búsan feketéllik az őrtüzek körül.  

A vezér ott áll még háborus kebellel. 
Érkezik azonban Kádas a levéllel, 
Kézbe adja és megy, tovább szónak sem áll, 
Vissza a teljes hold kelő világánál.  

Veselényi pedig sátorába mégyen, 
A pecsétnek színén megdöbben keményen, 
Felszakasztja mégis, bár retteg előre, 
S tartalmát ekképen olvassa belőle:  

"A levél írója, ha válaszát várja, 
Maga jőjön annak elfogadására, 
Most kitüntetheti férfi-merészségét 
S bebizonyíthatja szerelme mélységét.  

"Éjfélkor, a várnak északi oldalán, 
Egy ablakfény alatt kötélhágcsót talál: 
Azon siessen fel, hallgatva, egyedül; 
Belépve megtudja sorsát, hogy mire dűl."  

A vezér habozott egy kevés ideig, 
Megfordult eszében, hogy tőrbe ejthetik, 
Gondolt ó mesékre, szomorú példákra, 
Férfiaknak ártott női ravaszságra.  
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Sokkal ébrebb volt ám szörnye szerelmének, 
Hogysem elringassa régi mesés ének, 
Sokkal kívánatosb vére kiomlása, 
Hogysem gyávaságát szíve hölgye lássa.  

Azt is átallátta, hogy, ha van reménye, 
Csak az elmenésből csillog az feléje: 
Ellenben, ha marad, úgy Szécsi Mária 
Kezéről örökre le kell mondania.  

Azért Vadászi Pált hívatja magához 
És ily szókat intéz kedves hadnagyához: 
"Kedves jó vitézem, leghívebb emberem, 
Nekem még az éjjel Murányba kell mennem.  

"Hogy miért, ne kérdezd, mert azt meg nem mondom, 
Azt tudod, hogy a vár gondja főfő gondom, 
Most sem teszek olyat, megnyughatol benne, 
Ami terveimnek ártalmára lenne.  

"Jóval éjfél előtt, egyedül megyek ki, 
Amiről kivűled nem fog tudni senki, 
Azalatt te a rád bízottakat teszed 
S legmélyebb titokban ezeket végezed:  

"Kiszemelsz száz embert a legjobbak közül, 
Összegyüjtöd szélen, valamely tűz körül, 
Csörgő fegyverüket fűvel némíttatod, 
Zörgő sarkantyúik szíját leoldatod.  

"Jeladásra vártok, hallgatózva, készen: 
Föltekert mordályom köntösujjban lészen, 
Ha rosszúl találna kalandom kiütni, 
Módot ejtek azt egy ablakon kisütni.  

"Csendes éj van: a hang lehallik bizonnyal; 
Hallván, talpra keltek és jöttök azonnal, 
Felmásztok Murányhoz s éjszaki oldalon 
Kötélhágcsót leltek függeni a falon.  

"Felhágtok e lépcsőn, és ha ottfenn lesztek, 
További parancsot akkor tőlem vesztek; 
Oly dolgot viszünk ki, mely hirünk megedzi, 
Fejünk hervadatlan babérral övedzi.  

"Ha pedig a hágcsót nem lelnétek ottan, 
Jele, hogy Murányban fogságra jutottam: 
Akkor nincs egyéb mód... nem vezet célra más... 
Mint véletlen, elszánt, teljes megrohanás."  



138 MURÁNY OSTROMA 

A hadnagy merész volt, néha vakmerő is, 
Életét kockára sokszor tette ő is: 
Mégis elszörnyedt most, hallván e szándokot 
S felhordott ez ellen minden józan okot.  

De van-é ok, amely nyomna csak felényit, 
Mint az a kettő, mely vonzza Veselényit, 
Szerelem, becsűlet, kettős küzdelmi bér, 
Hősi életével mindegyike fölér.  
Engedett Vadászi, engednie kellett; 
De legott agyában merész terv szülemlett: 
Haderőt javaslott a hágcsón vinni be, 
S egyéb kaland helyett, a várat venni be.  

A vezér azonban, e nem várt szavakra, 
A tanácsló ellen gyult nemes haragra, 
Felelés helyett csak elfordúla tőle, 
Forduló szeméből villámokat lőve.  

Érezé Vadászi, sebheté őt mélyen 
Ez a néma feddés a vezér szemében, 
Észrevette mindjárt hogy amit ajánla, 
A cselt Veselényi aljasnak találja.  

Abbahagyta hát azt megkövetés gyanánt, 
És egyebet nem kért, egyebet nem ajánlt, 
Csak hogy vészes útra ne keljen egyedül: 
Hagyja őt legalább menni kíséretül.  

De vezére abba sem egyezett belé, 
Küldte, hogy végezzen amikép rendelé. 
Távozott a hadnagy: Veselényi pedig 
A rejtélyes útra tette készületit. -  

Eközben az éjnek tündér fejedelme 
A mennyre királyi székét fölemelte, 
Rajt' ült maga, s a hold, szép szende arája, 
Félénk szerelemmel símul vala rája.  

Az ég szürke boltja keleten tiszta volt, 
A nagy országútig nem födte semmi folt, 
Szerény csillagocskák álltak őrt, csoportban, 
Királynéjok körül, illemes távolban.  

Nyúgaton ellenben halkal emelkedtek 
Óriás sziklái sötét fellegeknek, 
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Tarajos tetőik messze kihajlának, 
Mintha minden percben földre szakadnának.  

Messze, a látkörnek nyúgati legalján; 
Vad vihar szágulda, szekéren nyargalván; 
Rezgett a föld háta lassu morajától; 
Szikrát hányt a felleg lova patkójától.  

Most előre küldé gyenge hűs fuvalmát, 
Mely tovább lehellte az őrtüzek hamvát, 
És a lenge álmot, mely könnyedén fedte, 
Az őrök szeméről el-ellebbentette.  

Csendes volt a tábor, mély álmát aluván - 
Mint a vér mezeje öldöklő harc után, 
Melyen a halottak vérfagyasztó csendét 
Egy-két álomszerü hörgés zavarja még.  

S mint ott, a halálnak termékeny határán, 
Olykor egy-egy árnykép széttekint, felállván, 
De megint leszédül a földre (ah, hogy a 
Lelkére nőtt álmot örökké alugya!)  

Ugy állt, ugy feküdt le itt egy sötét alak; 
Csakhogy nincs halálköd szempillái alatt, 
Testén volt elég seb, de már egy sem vérzik... 
Legfölebb az idő változását érzik.  

De mint eleven seb, melyre balzsam helyett 
Irgalmatlan orvos szíta izzó szenet, 
Ugy ujúl örökké lelkének egy sebe: 
Kedves ember által bántott becsülete.  
Solymosi ez, a vén; - vénebb koru, hogysem 
Elvett bántalmakat álomba temessen: 
De nem oly vén, hogy ha bosszúlni akarna, 
Ebbeli segélyét megtagadná karja.  

Nem talála nyugtot éji sátorában, 
Ridegen virasztott az alvók sorában, 
Bosszusan hallgatva egyik avagy másik 
Első álmu szomszéd éles horkanásit.  

Kelt tehát, s mikép ezt egyébkor is tette, 
A tábor őreit sorra kerülgette; 
Most elvégezé azt, s a táboron kivűl 
Félreeső árnyas helyen alunni dűl.  
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De hiába nyitja s húnyja szeme héjját 
Ki- s bezárva ennek két ezüst rostélyát, 
Mert az enyhe álmot nem rekesztheti be 
Benső küzdelemtől éber szemeibe.  

Nem vala szivének egyébb óhajtása, 
Mint hogy Veselényit megtorolva lássa: 
Megboszúlva bátor, dícséretes tettel 
És egy diadalmas büszke tekintettel.  
Míg igy tépelődnék húzamos ideig, 
Sík gyepen nyugasztva fáradt tetemeit, 
Egyszer - amint füllel földön fekve vala - 
Mintha tompa, csendes dobogást hallana.  

Felüté fejét, de lecsapá megint, mert 
Tiszta holdvilágnál a vezérre ismert, 
Aki, burkolózva sötét palástjába, 
A tábor felől jött Murány irányába.  

Várta hogy haladjon: halkan emelé fel 
Magát félkönyökre s kísérte szemével, 
Majd fennült sokáig, azután felálla 
S ballagó léptekkel indult meg utána. 
Messziről követte, nem, hogy elérhesse, 
Csak, hogy szemeivel folyvást kisérhesse; 
Egyszer elvesztette: az ég borulása 
Elfödé előle, nem hagyá, hogy lássa.  

Egyszersmind nyugotról megzúdult a vihar 
Csapkodván az erdőt széles szárnyaival, 
Közelebb közelebb hallott mormolása; 
Búgó bömbölése, füttyös sipolása.  

Rémes, idomtalan, óriás fellegek 
Lomha testeikkel átfekvék az eget, 
Holdat, csillagokat éktelen, mogorva 
Csudás szájaikkal elnyelének sorra.  

Az apró, tüzelő villámok feljöttek, 
Mindmegannyi hosszu lángkigyóvá nőttek, 
Mérges üvöltéssel víttak a felhőben 
S nagyokat csattantak olykor, leesőben.  

Egy percben a menny, föld villámfényben égett, 
Más percben lesulykolt vastag sötétség lett: 
Mintha a vihar, hogy gazdagítsa magát, 
Kirabolta volna a napot s éjszakát.  
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A vezér azonban nem gondolt veszéllyel, 
Szembeszállt viharral, birkozott a széllel, 
Úti szövétnekül villámfény vezette, 
A sötétben utja célpontját kereste.  

Magasan a várnak éjszaki oldalán, 
Halvány lámpa rémlett égni annak falán, 
Ködszerűn sillámlott kétséges világa: 
Irányában a hős bércről bércre hága.  

Régen elvesztette azt a sziklaösvenyt, 
Mely Murányaljától a várkapuig ment, 
Most magának kellett föllelni az útat 
Melyen küzdelemmel a falakig juthat.  

Olykor, ha a felhők lángseb módra nyilván 
Szemvakító fénnyel lecsapott a villám, 
Olykor meg-megállott, s fénybiró sas szemmel 
Kémelé az útat, merre mehessen fel.  

Ha pedig a szilaj tűzroham kiége 
S összecsapott az éj sűrű sötétsége 
És meg mert jelenni várfalon a ködfény: 
Megindult a bajnok; feljebb erölködvén.  

Így folytatta utját, míg egyszer fölére 
A Murányt emelő sziklák tetejére, 
És megállt pihenni, hol a töves falak 
A szirtkaponyába gyökért bocsátanak.  

Felleli a hágcsót, a függő kötelet, 
Halad ingadozva sötét mélység felett - 
S amint egy-egy villám lobban el ujonnan 
Rettenetes lőn a letekintés onnan.  

De azért nem szédült, ment fölebb merészen, 
Feljutott s belépett a nagy ablakrésen, 
S amely pillanatban a hágcsót elhagyá, 
Akkor ért Solymosi a várablak alá.  

Feltekintett arra: egy ragyogó villám 
A belépő vezért láttatá meg nyilván; 
Most sötét lön ujra; a merész öregnek 
Kezei a hágcsón kétesen remegtek.  

E percben füleit tompa nesz üté meg, 
Hallatszott felülről, mintha küzdenének, 
Megfeszített lábak súlyos dobogása, 
Titkos erőszaknak vad dulakodása.  
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Közbe hallott néha egy csikorgó nyögés, 
Amelybe kitört a néma erölködés, 
Egy-egy káromkodás dörmögő darabja 
Fog közül bocsátva, meg' visszaharapva.  

Solymosi fölfelé sietett ezalatt; 
És már a hágcsónak legderekán haladt, 
Fenn a tompa küzdés folyvást hallatott még, 
De úgy vette észre, mintha távolodnék.  

Végre sürüebben dobogtak a lábak, 
De lágyabb ütéssel, amint távozának, 
S tisztán kivehette dörgeni a vezért: 
"Áruló zsivány had! meglakoltok ezért."  

Megfeszíté mostan izmai erejét 
Hogy hamar elérje a hágcsó tetejét, 
S nem soká, az ablakrésbe kapaszkodván, 
Végigtekinthete annak boltos odván.  

Hosszu, elhagyatott falsikátor vala 
Melynek távolába kémlő szeme hala, 
Melyet függő lámpa homályos bősénye50 
Megől világított egy mécs fakó fénye.  

Nem nyilt abból ajtó sem jobbra, se' balra 
Szája egyenesen szolgált az udvarra, 
Most az is sötét volt, de, ha villant az ég, 
Fénye innen és túl egybetalálkozék.  

E szűk folyosórul (ismeré Solymosi) 
Hányták le a várnak régi birtokosi, 
Akit el akartak veszteni s innen vett 
Mellette a bástya hóhérbástya nevet.  
Nézett s hallgatódzott ottan egy darabig, 
Anélkül hogy látna s hallana valamit; 
Egyszer kialutt a mécsnek fakó fénye 
S láthatatlanná lön a lámpa bősénye.  

Lebocsátkozék most a fogas kötelen, 
Jártasan tekergett a sziklaösvenyen, 
Melyen biztosabban jött imént fölfelé 
Veselényinél, ki azt ugy nem ismeré.  
                                                      
50 Bösény: lantorna. Hártya, mit üvege gyanánt használtak: ablakhoz, lámpához. 

A. J. 
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Ez alatt kifogyott az ég a villámból; 
Hulló szövétneke már sehol sem lángol, 
Gyorsan száguldozó fekete fellegek 
Meddő csoportjai boritják az eget.  

Elszállt a vihar, de a felleg nem sira 
Engesztelő záport pusztult nyomaira; 
Itt-amott ha egy-két csöppet elhullatott, 
Zúgó szelek szárnyán az is fennakadott.  

Solymosi nem soká a táborhoz ére 
S ráakadt Vadászi kisded seregére, 
Mindjárt félrehitta Vadászit, Feketét 
S elmondá azoknak a vezér esetét.  

Ott a három hadnagy mély tanácskozással 
Húzamos időig suttogott egymással; 
Végre elvált tőlük a derék Fekete 
S a táborba vévén útját, elsiete.  

Ellenben a kettő inte a csapatnak... 
De mig ők Murányig küzködve haladnak, 
Sólyom szárnyaidon, oh tündér képzelet! 
Hagyj a sziklavárba felrepülnöm veled. -  

Szép hölgye a várnak tünődik magában, 
Nyugtalanul víraszt éji szobájában, 
S mintha tán szerelem ellen védné magát, 
Harcias páncélban tölti az éjszakát.  

Néha gazdag bíbor kerevetjére dül, 
Majd sebesen jár-kel és beszél egyedül; 
Most leűl, majd feláll; nyughelyét nem leli 
Arcán indulatok változó jelei.  

Csend van körülötte, a vár népe alszik, 
Csak a kisded óra szívverése hallik, 
Arra veti néha nyugtalan szemeit, 
S elmerengve nézi szobor-isteneit.  

Gyakrabban tekinget a mutatólapra, 
Hogy siet, hogy késik, bosszankodik rajta: 
Éjfélig hibául késedelmét veti, 
Akkor sietését rója vétkül neki.  

Tán azért nincs nyugta, attól látszik félni, 
Hogy kelepcéjébe nem jut Veselényi, 
Tőrét bizonyosra hasztalan vetette, 
A vezér átlátott cselén s kinevette.  
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Ím, az éjfél elmult, nincs semmi nesz mégis, 
Mely előbb viharzott, már hallgat az ég is: 
S tán alszik a bajnok édesen álmodva, 
Hasztalan ül Kádas lesben ólálkodva.  

"Esztelenség is volt" monda "amit tettem, 
Hogy színes szavakra tervem építettem, 
S pártom érdekébe', jó remény fejébe, 
Gyöngéd becsületem kockára vetettem.  

"Hisz' tudhattam akkor s tudtam jó eleve, 
Hogy nincs szerelmének mélysége és heve, 
Hidegen kiszámolt aljas hadicsel volt, 
Hogy bukjék el a vár s egy nő tiszta neve.  

"Mint írja előre: »Ne vedd hizelgésnek, 
Ha híred beszédit tartom mind kevésnek 
S a hallott csudákat a látott valóhoz 
Mérve, ámultomban alig jutok szóhoz.«  

"A látott valóhoz! s »mely lelkem átrezgi 
Nem birom az érzést szóval kifejezni...« 
Mind szépen kigondolt hazug érzemények, 
Csalhatlan tanúi színlelt szerelmének.  

"És én" folytatá most tüzzel, kifakadtan 
"E csalárd beszédre kézvonásim adtam! 
Titkos helyet tűztem a találkozásra... 
Lesz mit magyarázni egyre avagy másra.  

"Ah! ha Veselényi mint győzelem-jelet 
Fogná mutogatni a kapott levelet, 
S kacajt indítnának Szécsi Máriának 
Férfiak iránti büszkesége felett...  

"Nem, nem...! De láb kopog, hozzám valaki jő..." 
Pedig ki volt volna egyéb az érkező, 
Mint az öreg Kádas, aki örömittan 
Benyitott s kiálta: "Veselényi itt van!"  

Megdöbbent a szép hölgy Veselényi nevén, 
Megrezzent a lelke mint a nyárfa-levél, 
Sohasem érezte ily gyöngének magát, 
Egy szóra sem birta megnyitni ajakát.  

Ő, ki félt az imént, hogy a hős elmarad, 
Ravaszul kivetett horgába nem harap, 
Most, midőn kezében a várt győzedelem, 
Azt látszék kivánni: bár ne volna jelen!  
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Végre, hogy zavarát némileg fedezze, 
Örömet szinlelvén:"hol van ő?" kérdezte; 
Erőltette hangját, de minden csengése 
Mellett elárulta őt a hang rezgése.  

Kádas elbeszélte diadalérzéssel 
Az álarcosok mit tettek a vitézzel, 
A sötét zugolyból hogy rohantak elé 
Gyorsan a belépett Veselényi felé.  

Hogy ragadták őt meg, aki szerencsére 
Fegyvert sem vonhatott maga védelmére, 
Egy mordálya volt, de az a küzdés alatt 
Nyakából lefoszlott köntösében maradt.  

Hogyan hurcolák el záros helyre rabul, 
Honnan (biztositá) élve nem szabadul, 
Csak, ha felfogadja eskü szentségével, 
Hogy Rákóczihoz tér egész seregével.  

De a bajnok, ámbár mint a zárt oroszlán 
Dúl-ful, árulói vérét szomjuhozván: 
Készebb elviselni örökös rabságot, 
Mint e feltétellel nyerni szabadságot.  

Most kikelt az özvegy őszinte haraggal: 
"Ha! mily durva bánás egy nemes lovaggal; 
Utána zsiványkép lest hányni bokorbul, 
Hát megől ráütni s rabbá tenni orvul."  

Kádas álmélkodva nézett asszonyára, 
Nem lőn gondolatja, elméje megálla; 
Végre, összeszedvén a hallott szavakat, 
Kérdé: "Avagy nem így rendelted-e magad?"  

"Igen" felelt a hölgy "s te, amint elleséd, 
Mit szól belőlem a megsértett büszkeség, 
Siettél - hogy közbe ne jőjön valami - 
Azt vad mohósággal végre is hajtani.  

"Ki hitte, hogy eljő! ha ezt hittem volna, 
Kormányozó tisztem nem úgy vittem volna... 
De nem hivém azt, és azért adott neked 
Haragom játéka olyan rendeletet."  

"És most, midőn eljött" csudálkozék Kádas, 
"Panaszra nem tudom miért nyitod szádat; 
Szerencsédet, midőn a vár felszabadul, 
Miért kárhoztatod megfoghatatlanúl.  
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"Magának köszönje... senkit ne okoljon... 
Rajta állt eljőni, vagy maradni otthon... 
Nem hoztuk erővel: ha mégis megjelent... 
Szorult állapotunk minden bánást kiment."  

"Oh!" felelt Bethlenné "nines szorult állapot, 
Mely lemossa rólunk ezen gyalázatot: 
Cél az aljas eszközt soha ki nem menti, 
S itt nem Veselényit veti okul senki.  

"Íme ő elszánja magát jóhiszemmel. 
Bátorítja keblét hősi szerelemmel, 
Bérceket mász éjjel, viharban, egyedül, 
Ellenséges várba lép fegyvertelenül:  

"És mi bizalmáért miképen fizetünk? 
Lábára véletlen bilincseket vetünk, 
S kit virágfüzérrel szerelem csalogat, 
Rút árulást talál s nehéz rabláncokat.  

"De, bár viszonozni szerelmét nem fogom, 
Őt azért büntetni van-e méltó okom? 
Égő szenvedélye, bár nyugottan nézem, 
Nem érdemli-é meg hideg tisztelésem?  

"Ah! a világ előtt - ilyen úton győzve - 
Engem kárhozatos árulás szeplőz be, 
És míg őt dicsővé teszi a szerelem, 
Én varázsló névnek átkait viselem."  

Erre hallgatás lön egy darab ideig: 
A hölgy sorra nézte fénylő fegyvereit, 
Vagy talán szemei csak tévedezének, 
Nem levén bennök a kormányvivő lélek.  

Kádas pedig ott állt egy állóhelyében, 
A hallott beszédet forgatá fejében, 
A hallott beszédet, a látott jeleket: 
Összeillesztgeté gyanuja ezeket.  

Tisztán kezdte látni, hogy erősen gyúlad 
A hölgy kebelében amaz uj indúlat; 
Nőttön nő tagadva, gerjedez titokban, 
Visszafojtva éled, míg egyszer kilobban.  

Ő ugyan nem bánná, nem törődnék vele. 
Csak Muránynak sorsa ettől ne függene, 
S melyért ő buzog, az erdélyországi párt 
Egy ingatag nőért ne vallna ennyi kárt.  
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De félt, hogy egy percben, ha szive fölpezsdül, 
Átengedi kezét s várát mindenestül, 
Büszkeségét, pártja érdekét feledi, 
S győztes szerelmének áldozatul veti.  

Azt is tudta másrészt, hogy e titkos hevet 
Hideg tanáccsal már kihűtni nem lehet, 
Sem elnyomni többé... ki ilyet akarna: 
Tűzokádó hegyet tenyérrel takarna.  

Most azért mindenkép azon mesterkedett, 
Hogyan egyesítsen két külön érdeket: 
Hogy, ha a büszke sziv láncra lesz is verve, 
Árulóvá mégse változzék szerelme.  

Szóla hát: "Asszonyom, én meg nem foghatom, 
Miért ne bánhatnál foglyoddal szabadon, 
És, midőn e cseltől élet függ vagy halál, 
Kezedből ily fegyvert ki mért bocsátanál.  

"Ám, ha világ előtt, mintegy fölöslegül, 
Igazolni tetted van könnyebbségedül: 
Íme a mód, melyen e célt is eléred: 
A fogoly vezérnek kezedet igéred..."  

Mária, e szókon igen megütközve, 
"Ki beszél itt kézről" vága gyorsan közbe, 
"Ki kérd ily tanácsot tőled, s ki emleget 
Gyáva nőhöz illő hitvány szerelmeket...?  

"Hallgasd végig előlbb asszonyom" mond amaz, 
"És ne szaggasd félbe jó célú szavamat: 
Mondám, a vitéznek kezedet nyujthatod, 
Csakhogy a feltételt ilyenformán szabod:  

"»Jól van, ám legyen meg, birja hát a lovag 
Egy feltétel alatt szívemet s jobbomat: 
Ha esküt teszen hogy Ferdinánd királytol 
A szabadság ügyhöz - Rákóczihoz - pártol..«  

"Ezt, ha szerelmének nem a vár birtoka, 
Hanem személyed volt felingerlő oka, 
Megtenni éretted nem oly nagy áldozat,. 
S te győztél, mert dicsőn nevelted pártodat.  

"Ellenben, asszonyom, ha nem fogadja el, 
Aljas haszonlesés vezérli, ott a jel! 
Akkor kitünik, hogy csábitó és csalárd, 
Akkor méltán lakol... érdemli a halált.  
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"Így, a rágalmazó kaján világ előtt, 
Ha ő halált választ, te nem léssz felelős: 
Akár a bástyáról fővel levetteted, 
Akár kegyelmet adsz s szeliden bünteted."  

Elhallgatott Kádas. Nem felelt Mária, 
Szép arcát lehajtá fekvő karjaira; 
Tünődött sokáig, és mire felálla, 
Rózsát nyomott vérből fejér homlokára.  

Szóla most: "Hatalmas két erő küzd bennem: 
Lázad egész lényem férfi-járom ellen; 
Másrészt a közügyért élek s mindenáron 
Annak előmentét óhajtom, munkálom.  

"Szeretem egyéni szép szabadságomat; 
Tőle megfosztatnom... iszonyú gondolat! 
És minden bilincstől visszaborzad kezem, 
Mert csak hidegségét, csak súlyát érezem.  

"De midőn ama szent szabadság követel 
Tőlem áldozatot és választanom kell: 
Akkor... ha a közjót előmozdithatom, 
Keblemben az önző szívet megtagadom.  

"A lovag kezem közt. Fogsága, halála 
Ügyünknek bizonnyal szolgálna javára, 
Mert midőn nagyot veszt és gyengül az ellen, 
Nem lehet: a más fél hogy nagyot ne nyerjen.  

"De ha Veselényit pártom szent ügyének 
Buzgó és hatalmas bajnokul nyerém meg, 
Nem tettem-e így mind emberileg szebbet, 
Mind az ügyre nézve nyereségesebbet?  

"És ezért... nem másért... igen, csupán ezért 
Elszántam... férjemül fogadni a vezért; 
Szenvedni egymagam gyülölt bilincseket, 
Ha szabadnak látnám végre a nemzetet!  

"Most eredj s tudassad. Megállj... azt ne hazudd, 
Hogy erről valamit talán szivem is tud: 
Mert nem hő szerelem... oh! kinos áldozat 
Adja - szívemet nem - csak hideg jobbomat."  

Kádas eltávozék. Sietett az öreg, 
Szólítá asszonya, de nem hallotta meg; 
Vagy talán jól hallá, csak félt visszaménni, 
Hogy szavát megbánta s vissza fogja venni?  
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Mária még egyet kiáltott utána. 
"Elment már!" sohajtott s tűköréhez álla 
Kalpagát fejéről egy szögletbe dobta, 
Hollószín fürteit körül leontotta.  

Hollószín fürtei amint leomlának, 
Elfödék páncélját karcsu derekának, 
Eltakartak mindent, ami csak férfias, 
Válltól csípejéig nem látszik semmi vas.  

Csak mellén tör elő, jobb és bal oldalon, 
Sötét fürtök közül egy-egy ezüst halom, 
Melyen a mécs fénye játszik enyelegve 
És hullámzik rajta, mintha az remegne.  

Vagy valóban remeg a szép hölgy kebele? 
S a hideg kemény érc, az is remeg vele? 
Mi az, ami bántja: borzadó félelem? 
Vagy sokáig szunnyadt, nem ismert szerelem?  

Érzi-e már szíve - amit szája tagad - 
A csiklándva metsző lelki fájdalmakat? 
Érzi-e a lángot, mely midőn áthatja, 
Fázlaló hevétől reszket minden tagja?  

Nem, mégse szerelem... lám nem hiszi ő sem, 
Hogy szerelme birna kelni oly erősen: 
Tán csak álmatlanság vett hatalmat testén, 
Amiatt lön rosszul, forró lázba esvén...  

Ellankadva dőlt le bársony pamlagára, 
Kádas visszajöttét rettegve és várva, 
Ki azalatt az éj visszhangját fölveré, 
Kopogván a lépcsőn le, a börtön felé.  

Hallá kopogását a vár nemes foglya, 
Aki négy fal között ült nagy-buslakodva; 
Háborús melléből sóhajok kelének: 
Kínai s átkai vészes szerelmének.  

Nem félt a haláltól: hányszor látta szembe? 
Hányszor ingerlé azt, ütközetre menve? 
Rabságát se' bánná, ha vére-szakadva, 
Kétségb'esett harcon jutott volna abba.  

De egy asszony által ekkép kijátszatni, 
Élni gúny alatt és bosszut nem állhatni, 
Szenvedélye tárgyát átokkal illetni, 
Vérét szomjuhozni - és mégis szeretni...  
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Majd higgatag vérrel rágondolni végre 
A kemény vádlóra, a kötelességre, 
Látni ennek rémét, mint halálfőt, jelen, 
Melyet a gyalázat kínos fája terem...  

Kell-e még egyéb ok, hogy kétségbe essék! 
Égő szerelem és fagyos kötelesség: 
Az kigúnyoltatva, eldobva, megvetve; 
Ez fenyegetőleg ujjait zörgetve. -  

Megbirá nagy lelke a kemény ostromot, 
Megrendült alatta, de le mégsem rogyott; 
S most, amint erében lohadni kezd a vér, 
Szokott szilárdsága s nyúgalma visszatér.  

Helyzetét vizsgálja. Nem kétkedik semmit, 
Hogy hiv seregétől várnia nincsen mit; 
Sőt, amint eszébe jutnak rendeleti, 
Szégyenli azokat s keserűn neveti:  

Mintha meg lett volna verve kemény bortul, 
És most józanodnék zavaros mámorbul, 
És eszébe jutván egy-két dőre tette, 
Félne: hátha mégsem álomban követte.  

De ébren, józanul, miképen jöhetne 
Veselényi Ferenc oly balga ötletre: 
Ellenséges várban lövéssel adni jelt, 
S hinni hogy az őrség nem gyanít semmi cselt?  

Vagy, hát várhatá-e, hogy (amit meghagyott) 
Szabadítására jőnek a hadnagyok, 
S rögtön, egy rohammal beveszik a várat, 
Melynek vívásából őmaga kifáradt?  

Felkacagott erre, keserűn, hangosan; 
Érezé hogy sorsa egy nő kezében van; 
És amint füleit kopogás üté meg, 
Úgy képzelé, mintha gyilkosi jőnének.  

Most csikorgott a zár és kiöltött nyelve 
Kétszer visszapattant, nagy kulccsal tekerve: 
Megnyilt a vas ajtó, és aki belépett, 
Kádas Márton emigy kezdé a beszédet:  

"Úgy hiszem volt időd, uram nemes lovag, 
Jól szemügyre venni az uj szállásodat, 
Mely erős falával talán meggyőzhetett, 
Hogy kegyelemtől függ eljátszott életed.  
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"De im, midőn épen kezében a halál, 
Nagylelkű asszonyom szabadságot ajánl, 
Jobbját azonfelül - ha a nemes vitéz 
Rákóczi s a vallás ügyéhez állni kész.  

"Ellenben, ha magad annyira felednéd, 
Hogy ezen feltételt így is visszavetnéd, 
Akkor... a szép hajnalt többé nem láthatod: 
Menyegzős ágy helyett választál vérpadot."  

Hallván e beszédet bajnok Veselényi, 
Szíve gyors örömnek már-már kezde nyilni; 
De midőn Kádas a feltételhez ére, 
Összekulcsolódék s visszahökkent vére.  

Végre felelt büszkén: "Szünjék meg" izeni 
"Asszonyod lelkemet tovább kisérteni, 
Mert nincsen előttem semmi drága - ollyan, 
Hogy hűségem árán is megvásároljam.  

"Tudja a grófné, hogy nem szabad éltemmel, 
Gyilkosságra talán vetemedni nem mer: 
De inkább választom a tőrt, vagy vérpadot, 
Mint akármi díjért ama gyalázatot."  

Kádas megütközék e kerek válaszon, 
Nem várta, hogy a hős oly hamar válasszon. 
"Kérj időt" unszolta "és határozz jobban: 
Lovag... minden késő, ha a mécs kilobban!"  

Így szól amaz kérve, de a hős nem felel, 
Csak megrázza fejét gazdag fürteivel, 
Nagy sötét szemeit a szólóra veti, 
Melyek égetését Kádas nem türheti.  

Megfordul tehát és a rabot elhagyja; 
Küzd a kulcs a zárral s fogát csikorgatja. 
Csörömpöl a vas rud a nehéz ajtókon, 
S elhal a kopogás messze folyosókon. 

Negyedik szakasz 
Bethlen Istvánnénak éjjeli szobája 
Csendes, mintha volna halottak tanyája, 
Azt hinné az ember, nincs benne más élő 
Csak az ezüst mécs, mely függ mennyezetéről.  
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Ott áll pedig Kádas, szemét lefüggesztve, 
Gondok között fonta karjait keresztbe: 
Gondjai szerzője a hatás lehetett, 
Mit a hozott válasz a szép özvegyre tett.  

Nem felelt az, foglya izenetét hallván, 
Árázata elhűlt: hideg lőn és halvány; 
Fölkelt a nyugágyról, de visszahanyatlék, 
S szótlanul fekszik fél dülésben ott még.  

Hímezett vánkosát arcára öleli, 
Keserves könnyével zokogja azt teli, 
Melyet önt szerelem, önt szégyen és harag, 
Kik most kebelében együtt viharzanak.  

Majd felszökik onnan. Lángol ábrázatja, 
Sűrü zápor könnye tüzét nem olthatja, 
- Sűrü zápor könnye még olaj e tűznek - 
Meg-megriad, mint kit kísértetek űznek.  

"Ezt kelle megérnem" kezdé kifakadtan, 
"Megérnem a szégyent, hogy jobbomat adjam. 
Legyőzve a makacs természetet bennem: 
És nyujtott kezemet vissza kelljen vennem!  

"Ha! rút, becstelen kéz, mely unszolva sem kell, 
Miért nem vágtak el... miért nem dobtak el... 
Miért nem születtél nyomorú bénának: 
Hadd okoznál undort: így nem gyaláznának.  

"Azt gondolám, kincs vagy - hiu egy gondolat! 
Mint nagy drágaságot őrzém birtokodat; 
Epedve tekintett rád a férfi sereg: 
Te hívem maradtál, s büszke voltam veled!  

"Mit nem adtak volna - nem áldoztak volna 
Egy szem-intésemre, egy biztató szómra: 
Éltet, becsületet, örök idvességet: 
Mindent rajtad kivül... hogy birjanak téged.  

"És ím...! ez a büszke, ez a gőgös, kevély! 
Még véleményt: egy szót, egy semmit sem cserél! 
S midőn engem és a szabadság zászlaját 
Együtt ölelhetne, inkább választ halált.  

"Halált...! mi a halál, ha ismernem szabad? 
Ismerni szeretném új vetélytársamat: 
Mint ama tükörben, szebb-e képe mása? 
S én rútabb vagyok, mint ösztövér csontváza?  
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"Tudja-é a dölyfös fogoly, mi a halál? 
Képzeli-e fagyos ölét, mely rája vár? 
Nem borzad-e vissza, nem fázik-e vére; 
Nem vágy melegebb kar hév ölelésére?  

"Hah! tudja-e mi az: ott állani, szembe, 
Fegyvert sem emelni önnön védelemre, 
Zúgó füleiben hallgatni az eret; 
Mint háborus örvényt szédült feje felett?...  

"Egyszer: »suh...« az érnek szétpattan a medre, 
Kiront a piros vér, tóvá kerekedve; 
De míg az utolsó csepp vér is elakad, 
Szenved... ki mondja meg, miféle kínokat?  

"Képzelted-e, ember, mily szörnyű a halál, 
Hogy azt jegyezéd el, midőn választhatál? 
Nincsenek reményid, melyek elhervadnak? 
Nincsenek gyermekid, kik árván maradnak?" -  

- " Hadd lássa közelrül" szünet mulva kezdi 
"Amint váz karjait felé kiterjeszti, 
Hadd érezze arcán hideg fúvallatát, 
Mely egyet lehell még s... az ember nincs tovább.  

"Kádas! a fekete szobába vérpadot! 
Ha kész... közel leszek s uj rendelést adok. 
Ne állj meg, ne nézz rám: miért vagy oly halvány? 
Vígadni akarok kérőm lakodalmán!"  

Megfogadta Kádas s ahhoz láta tüstént, 
Nem mintha örűlne Veselényi vesztén; 
De nem is fél attól, mert nem hiszi soha, 
Hogy pártért szerelmet áldozzon asszonya.  

Azt ohajtá csak a pártjához hű öreg, 
Hogy véleményét a bajnok cserélje meg: 
És most e céljához jó eszközi vannak: 
Nem a halál, hanem félelmei annak.  

Mária sebesen járt körül ezalatt; 
Szeme véletlenül egy tükrén megakadt, 
Hirtelen megálla, mintegy felijedve, 
S monda, képmására mérges szemet vetve:  

"Ez hát az a kép, mit szépnek tart a világ? 
Melyet, mint egy csudát, kikürtöl és kiált? 
Ez hát az a termet - e nyúlánk, pongyola - 
Mit tőlem irígyel félország asszonya?  
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"Rúttá tesz a páncél... nehéz is: levetem. 
Benne oly férfias, zordon a termetem, 
Oly visszataszító... hideg, mint a halál: 
Ily nőtül a férfi iszonyodik talán."  

Csengetett azonban, háromszor keményen, 
Mert a szobahölgyek már aludtak mélyen; 
Titkába nem akart beavatni nőket, 
Azért este mindjárt elküldötte őket:  

"Így látott a bajnok" folytatá gerjedten, 
"Karcsu derekamat páncéllal öveztem. 
Rút sisak borítá szép hajfürteimet, 
Elfödé homlokom és képemből kivett.  

"Hadd lásson egyszer még. Hadd lásson engemet 
Amikor magam is hiszem szépségemet: 
Gazdag öltözetben, mely ékszertül ragyog, 
Melyben én a hölgyek királynéja vagyok.  

"Ha! mily élvezet lesz... majd midőn a vitéz 
A halál szemébe összeroskadva néz. 
Széttekint segélyért s csak a bakót látja, 
Mint villog kezében irgalmatlan bárdja;  

"Majd, midőn kezeit ég felé emeli, 
De az imádságnak egy szavát sem leli, 
Ajka értelmetlen zagyvalékot rebeg. 
Szólítja gyermekit, de nem láthatja meg:  

"Ah! mily élvezet lesz akkor megjelennem, 
Új menyasszonyának nyoszolyója lennem: 
Hadd érezze szíve, összehasonlítván, 
Mit nyert a halálban, és mit veszte bennem.  

"S majd midőn lelkének elnyomott lángjai 
Önmegátkozásban fognak kirontani - 
És az élet sem kell, ha nem nyer szerelmet: 
Akkor dobni gúnnyal a hideg kegyelmet. "  
Most közelgni hallván felrettent hölgyeit, 
Árnyékba fordítá kisírott szemeit, 
Mert nem akará, hogy megsejtsék a nyomot, 
Dúló könnyek árja melyet arcán hagyott.  

Páncéla kapcsait velök megoldatá, 
Legszebb kösöntyűit, ékszerét hozatá, 
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Köntöst válogatott, s öltözék gazdagon, 
Hogy hódítást tegyen mindjárt... a vérpadon.  

A vérpad fennáll már. Egyszerű valami, 
Melyről semmi szörnyűt nem lehet mondani: 
Négyszegű pad, egypár lépcsőig emelve, 
Lépcseit és magát födi vérszin kelme.  

Rajta áll a bakó, némán és mereven, 
Mintha nem is volna érző és eleven; 
Olyan ottálltában, mint egy vérbe mártott 
Kőszobor, mely visel hosszu fényes bárdot.  

A teremnek fala merevül fekete: 
Sötétebb időknek munkája lehete, 
Mikor mintegy házi szükségnek tartatott, 
S ily célokra, mint ma, többször használtatott.  

Ajtaja kettő van: közepen és balra, 
Emennek ablaka fátyollal takarva, 
Amaz kettős ajtó, a folyosóra ki, - 
Keményen csukódvák egymáshoz ajaki.  

Nyilnak most. A bakó megmoccan és figyel, 
Arra tekint apró fényes szemeivel, 
Látja jőni Kádas megett a bajnokot, 
Kit hat erős szolga fegyver közé fogott.  

A hős arca nyugott, léptei szilárdak 
Legrövidebb útján a szörnyű halálnak, 
Viselete komoly, elszántsága erős, 
Mely a félelemmel távol sem ismerős.  

És ha választani jőne egy idegen: 
Melyik ezek közzül aki halni megyen, 
Változékony arcról vetve hozzá, talán 
A bakót magát is inkább választaná.  

Midőn a kis csapat a vesztőpadig ért, 
Kádas megszólítá kérőleg a vezért: 
"Ím, látod a pallost; ez nem játék, lovag; 
Ne erőszakold ki tőlünk halálodat.  

"Még nem volna késő; nem kerül egyébbe: 
Egy ajkmoccanásba, egy hitvány igébe, 
Hogy élet, szabadság, hatalom, szerelem - 
Nagyobbá mint valál s boldogabbá tegyen.  
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"Hisz' szabadságodnak van-e illőbb ára 
Mint a szabadságnak kelned oltalmára? 
Miért még akkor is ez árt sokallanod, 
Ha Szécsi Máriát fölöslegül kapod?  
"És vajon e hölgyet mikép győzheted meg 
Tiszta szándokárul ajánlt szerelmednek, 
Ha az áldozattal ekkép fösvénykedel, 
Midőn nem bűnre készt, sőt erényt követel?  

"Bizony, hidd el nékem, kiomolhat véred, 
S asszu hamvaidból kihalhat a féreg, 
Mégsem hiszi ő, hogy e vakmerő tettet 
Nem váráért, hanem szerelemből tetted."  
Mondott volna Kádas akármit egyebet, 
Veselényi szívén nem vágna uj sebet, 
Sebjei, amelyek előbb fakadának, 
El vannak zsibbadva, és többé nem fájnak.  

Megszokta volt immár a halálnak képét, 
Kezde lassan-lassan kötni vele békét; 
Sőt, mint rossz számoló tévedésből a kárt, 
Nyereségnek kezdte számítni a halált.  

Minek éljen? ugymond, mi öröme benne? 
Élete ezentúl csak gyalázat lenne; 
És a szabadsággal, nyerne bár, mit érne? 
Csúfos hadi törvényt vonnának fejére.  

Így - midőn hűségét halállal pecsétli, 
Annak tisztaságát a világ nem kétli, 
Legnagyobb vétkéül vak szerelmét rója, 
Hogy oly könnyen hajlott az asszonyi szóra.  

Sőt szerelme - oh szív csudás önzései! - 
Édes bosszut hitt a halálban rejleni: 
Méreg-édes bosszut, hogy, ha neki vége, 
Gyötri majd a hölgyet kisértő emléke.  

Ily gondolatokból veve nyugasztalást 
És ilyen alakban szokta meg a halált; 
De száz rémarca van e rút szörnyetegnek: 
Mást mutat, ha egytől a szív nem ijed meg.  

Iszonyúvá lön most, Kádas szavaira. 
Tehát mégsem hinné szerelmét Mária? 
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Hát csak rajtavesztett kalandornak veszi, 
Ki mindezt csupán a vár fejébe teszi?  

Ím meghal, anélkül, hogy akiért elvész, 
Hígye, méltányolja, tisztelje szerelmét! 
Oda lesz, mint olyan levélnek írati, 
Melyet olvasatlan éget el valaki!  

És meghal anélkül, hogy legördült feje 
A kegyetlen nőben szerelmet költene, 
Szerelmet, mely annak, halál órájaig, 
Bosszút teremjen: a megbánás kínjait.  
De mit tegyen hát most? megszegje a hitet, 
Melyet zászlajának hűségére letett? 
Elfogadja ez egy gyalázatos útat, 
Melyen szerelmének céljához eljuthat? -  

E gondolat kellett, hogy csüggedő lelke 
Nagyságát, erejét ujfent visszanyerje; 
Arca elszántságot öltözék magára... 
Rendületlen hágott a vérnek padára.  

Szóla ott, bal kezét megfeszítve mellén, 
S jobbját ünnepéllyel ég felé emelvén: 
"Bizonyságom Isten, aki ottfenn lakik, 
Mily igen szerettem... amaz egy valakit.  

"De ha nem elégli amit eddig tettem, - 
Ha kevésli amit zálogul vetettem: 
Szép szabadságomat, reménydús éltemet - 
S áldozatul kéri ép becsűletemet:  

"Úgy, bár jogtalanul vett is rajtam erőt, 
- Miért tiltakozom Isten s világ előtt - 
Áldozatul inkább életemet adom... 
Mely szerelme nélkül úgyis rideg, vadon."  

Azzal térdre hullva könyörög magában, 
Istennek ajánlja lelkét egy fohászban; 
- Méltóság van arcán, nyugott, lelkigható - 
És szól erős hangon: "Most vágj, ha mersz, bakó."  

De a bakó nem vág... bámul meglepetve: 
Suhogó selyemben hölgyalak siet be, 
Melyen a legtisztább, a legszebb nőiség 
Királyilag űli diadalünnepét.  
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Szenvedély-ragadtan siet a vérpadra, 
Megáll a hős előtt, és szól kezet adva: 
"Vitéz, vedd jobbomat... csudát tesz erényed: 
Pártomat elhagyom, hogy kövessek férjet."  
Veselényi fölnéz, hallja e szavakat, 
Szeme, szíve, vére, elméje elakad, 
Remegő kezében érzi a hő kezet: 
Összefoly lelkében remény, emlékezet.  

Megtapintja fejét, mintegy kételkedve, 
Hogy élő embernek ily álma lehetne: 
Hát majd, ha föleszmél hogy való amit lát, 
Megbirja-e szíve üdvének rohamát?  
Nem birta volna meg földi gyarló kebel, 
Hogy ily boldog legyen s mégse repedjen el, 
Mégse váljon mennye küszöbén semmivé, 
Csak az oly erős, mint a Veselényié.  

Eldobá a multat kínzó álom gyanánt 
A valóért, melyet a jelenben talált, 
S gyötrelme feloszlott e pár feddő szóba: 
"Oh Mária, miért e kegyetlen próba!"  
A hölgy elpirult a feddő szemek előtt, 
Mosolygva emelte föl a térdepelőt: 
Fölkelt Veselényi, a délceg levente, 
S tündöklő aráját szívéhez ölelte.-  

Nem esett inyére az öreg Mártonnak, 
Hogy a dolgok itten ilyeténkép folynak, 
Bosszusan vakarta üstökének helyét, 
Köszörülte torkát és csóválta fejét.  

Végre nem állhatta hogy ki ne fakadjon: 
"Asszonyom" zsémbele, "ez igen jól vagyon, 
Igen szépen vagyon, én megnyugszom benne, 
Ha nem nyugonnám is, tudom egyre menne.  

"De talán jó volna megkérdeznéd elébb: 
Ha belé egyez-e Muránybeli nép, 
Hogy a várt, melyet ők védnek, más kézre add 
S vele ráadásul őket mint juhokat.  

"Mert, bár tied a vár, az őrség is tiéd, 
De Rákóczi birja a katonák szivét: 
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Csak egy lázasztó kell... aztán ki bir velek? 
Isten óhat ugyan, de én nem felelek."  
Szóla és megindult, távozni akarván, 
Hanem Veselényi megragadta karján: 
"Itt maradsz," mennydörgé, "te itt fogsz maradni, 
A többi nép alszik, nem ér rá lázadni.  

"Hűséges szolgáid ezek itt, asszonyom...? 
Mint ura e várnak, nektek parancsolom, 
Fegyver közzé mindjárt e vén árulóval 
S le kell vágni, ha zajt ütne csak egy szóval.  

"Addsza kardod, öreg, arra szükségem lesz: 
Vissza kell sietnem váró seregemhez; 
Jó erős a hágcsó: ha megbirt engemet, 
Miért ne birna meg egy csapat emberemet."  

Mária csudálva nézett jegyesére; 
De bezzeg kihült a szegény Kádas vére, 
Kit a hajduk s bakó, mint hiv új cselédek, 
Fegyver alá venni legott sietének.  

Nem birta megoldni a kard szíjazatját, 
Rajta járt a keze, mégsem lelte csatját, 
Megtalálta végre, búsan kipeckelé 
S fanyalogva nyujtá Veselényi felé.  

De az másra figyelt: hirtelen valami 
Lábak topogása kezde hallatszani: 
Megnyilt a nagy ajtó és rajta bejöttek 
Solymosi, Vadászi, Gábor Pál és többek.  

A derék Solymosi bosszut állva vetett 
A vezérre győztes, büszke tekintetet: 
"Uram vezér, téged szabadítni jövénk: 
Jer velünk, szabad vagy, a vár pedig miénk."  

Veselényi alig mert hinni szemének 
Amint hű vitézi begyülekezének; 
Meglepetve kérdé: az égből estek-e, 
Vagy honnan teremtek ily váratlan ide?  

"Nem az égből estünk" vén Solymosi felel, 
"Inkább mély pokolbul vergődtünk ide fel... 
Ámbár, amint sejtem, már szükségtelenül. 
De hisz elbeszélnem semmibe sem kerül.  
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"Nem sokat ér, ha vén, ez az emberféle, 
Másnak és magának van csupán terhére, 
Sokat fekszik, mégis keveset alhatik, - 
Tán, mivel majd ráér az itéletnapig.  

"Kehel-kahol mindig; itt is fáj, ott is fáj, 
Hol egyik, hol másik nyilallás kezdi rá, 
Sebje, amit egész éltében felszedett, 
Meg-meg újul, mint a fájós emlékezet.  

"Az álom szép leány; a vén nem kell neki, 
Irtózva fut tőle, hiába kergeti: 
Ellenben az ifjat ölébe fogadja, 
S arcát símogatván szépen elaltatja.  

"Rajtam is ugy történt. Vén szemem, hiába 
Hogy oly sokat nézett élte világába, 
Nem akart alunni tegnap egy mákszemnyit, 
Soká nézte fájva a fekete semmit.  

"Fölkelék tehát és mentem a mezőre, 
Ott vártam az álmot egy part megé dőlve, 
Láttalak, vezér, a vár felé sietni, 
Unatkoztam úgyis, kedvem jött követni.  

"Messziről kisérlek, fel a várig épen; 
Hallom a siket zajt a rés közelében; 
Gondolám: vigan megy ottfenn a lakoma! 
De az ördög benne a násznagy, a koma.  

"Inam szakadtában sietek lefelé: 
Vadászit az Isten útamba rendelé, 
Így s így van a dolog, elbeszélem neki: 
»Megmondtam« kiált ő, »hogy most nyakát szegi!«  

»De, bajtárs, az idő,« mondok, »igen drága, 
Egy pillanat is sok a sopánkodásra, 
Ott a kötélhágcsó, készen vár bennünket... 
Vagy rabbá hagyjuk-e lenni vezérünket?«  

"Azonnal Feketét küldjük siettébe: 
Vezesse hadunkat fel, a vár elébe; 
Kis csapatunk pedig némán indul, halad, 
Mint fellegek árnya, mely a mezőn szalad.  

"Csakhamar rálelünk a kötélhágcsóra, 
Feljutunk a hosszu régi folyosóra, 
Ott bevárjuk egymást és nyugodva késünk, 
Míg lecsillapodik fáradt pihegésünk.  
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"Most hol keressünk fel - az volt a bökkenő - 
Hogy zajt, verekedést ne idézzünk elő? 
Lármát kiált az őr, ez éji vészkakas: 
Kibúnak a baglyok, s fogva marad a sas.  

"A kakasnak kell hát előbb szegni nyakát, 
Hogy ne háborítsa a csendes éjszakát; 
Titkon elfoglalni minden őrhelyeket, 
Fegyver alá venni az őr vitézeket.  

"Úgy lett: az őröknek elnémúla nyelve, 
Megnémítá azt a halálnak félelme. 
És most nagy fordítást tenne e kis csapat... 
- De, sejtem, nagyobbat tettél, uram, magad."  

Nem várta a hős, hogy végződjék a beszéd, 
Megrázta erősen az ősz bajnok kezét, 
A jobbot; - szabadon lévén pedig a bal, 
Letörlé az öreg hév könnyeit avval.  

Ekkor Veselényi, a vitézek felé 
Nyájasan fordulva, szavát fölemelé: 
"Bajtársak! a hajnal, mely imé ott derül, 
Emlékezetes lesz Murány hőseirül.  

"Tettetek dicső, de én is követelem 
Hogy babérotokat megosszátok velem: 
Ki ily erősségnek lettem hódítója, 
Mikép...? Isten annak a megmondhatója."  
Szóla, s elhagyandó a rémség tanyáját; 
Jobb karjára fűzte mosolygó aráját: 
Megnyilt minden lélek, megnyilt minden ajak, 
S a szép párnak öröm-éljent riadtanak.  

Csak az öreg Kádas, csak ő áll ott félre, 
Nézvén szomorúan a nemes vezérre, 
Ott tartá, leoldva, fegyverét kezében 
S mindenféle dolgot forgatott eszében.  

"Uram, ha már igy van" megszólala végre, 
"Hagyd ez ócska vasat felkötnöm helyére; 
Már kopott: de van még belőle valami, 
Hűségem irántad megbizonyítani."  

"Kösd fel" mond a vezér, vállát veregetve. 
"Kösd fel, öreg," monda Mária nevetve, 
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"Most legyőzeténk, de csak azért hódolunk, 
Hogy biztosabb legyen egykor diadalunk."  
Távoztak. Lenn pedig megperdűl a dobszó, 
Harsog hahotával a réz tárogató, 
Felriad az őrség... markában fegyvere: 
De nem viaskodni, hódolni jön vele.  

És mire a napnak felkelő sugára 
Röptében pihenni száll magas Murányra, 
Csattogó zászlókat, mint győzelmi jelet, 
Lobogtat a hűs szél a nyilt kapuk felett.  

Pénteki nap lévén mely reájok viradt, 
Nem ültek menyegzőt e baljós nap miatt. 
Murányt Veselényi két éjen, két napon 
Megrakta Fülekről éléssel gazdagon.  

Harmadnap a völgyet hadsereg telé be: 
Rákóczi zászlai, Illyésházi népe, 
Fenn mozsarak zúgtak s tomboló vitézek 
Termetes kupákkal leköszöngetének.  

Néz föl Illyésházi, fölnéz keseredve, 
Nem jön az áldomást elfogadni kedve: 
Mély völgyén Muránynak, mint tolvaj, elhalad, 
Meg sem áll hadával, a büszke vár alatt. 

*** 
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LOSONCZI ISTVÁN 

Népies krónika  
1848 

Nehéz az én szívem, nehéz bánat nyomja, 
Mert hazámnak sorsa fordul siralomra: 
Csak most kezde rá szép szemmel nézni a nap, 
Ege alján már is nagy fellegek vannak.  

Eljött a Szabadság, ez a drága vendég, 
Kit a jó hazafi várván-vára mindég, 
Eljött, felkeresni minden kis hajlékot, 
Gazdagnak, szegénynek hozni ajándékot.  

De nem ismertek rá, szívesen nem látták, 
Sok helyen előtte a kaput bezárták, 
Sok helyen azt mondák, nagyot káromkodva: 
Nem vagy te szabadság, elmehetsz dolgodra!  

Hát mi a szabadság? tán bizony csak ennyi: 
"Ne fizess, ne szolgálj a hazának semmit? 
Élj, mint a here méh, légy az ország terhe?" 
Szép szabadság! illik a magyar emberhe'.  

Sokszor elgondolom: én uram, Istenem! 
Ha jőne hazánkra egy nagy veszedelem, 
Feltámadna-é a magyar mind egy lábig, 
Vérrel és vagyonnal védeni halálig?  

Felnyitom a régi krónikás könyveket; 
Olvasok belőlük példás történetet 
Azokról, kik hajdan vitézül felkeltek 
S haza védelmében dicső halált leltek.  

Édes jó Istenem! válna-é magyar ma, 
Aki e hazáért oly örömest halna, 
Mint Losonczi István Temesvárott régen? 
Kinek történetét mostan elbeszélem.[*]  

________________ 

http://www.mek.oszk.hu/00500/00597/html/elb02.htm#r01#r01


164 LOSONCZI ISTVÁN 

Híres Amhát basa, vitéz török ember, 
Tömösvárnak indult százhatvan ezerrel, 
Száz taraszk, tizenhat álgyu vala nála; - 
Puszta Somlyó mellé seregével szálla.  

Ott előljáróba kiszemel valami 
Tizenötszáz embert s küldi száguldani, 
Kiket a vár népe közeledni látván 
Töprenkedni kezde kizárt kapitányán.  

Mert Losonczi aznap nem vala a várba', 
Csak negyedmagával a vidéket járta, 
Hogyha valamerről kapna segítséget; - - 
Így ő kinnszorult és benn nagy ijedség lett.  

De a vitéz ember nem úgy ijed ám meg, 
Hogy: no, rugjad a port, szaladj el, ne állj meg! 
Hanem veti fejét oly vakmerőségre, 
Amitől maga is csak elszörnyed végre.  

Így tett a Losonczi hadnagya is, Milák: 
Egy öreg századdal a törökre kivág, 
Tesz olyan vérontást, amint nekidőle, 
Hogy itt-ott maradt egy hirmondó belőle.  

Azalatt Losanczi, bár hiában jára, 
Három emberével bejutott a várba: 
Kin a nép öröme felhatott az égig, 
Ujjongatva vitték az utcákon végig.  

Mihelyest Losonczi a piacra lépett, 
Sorba állította a várbeli népet, 
Megszámlálta őket, azután magával 
Együtt meghitelte Uristen szavával.  

Kis Kampó nevűnek és a Don Gáspárnak 
Espanyol vitézi ötszázan valának, 
Losonczinak ötszáz, egyszáz Perényinek, 
Csak hatvan Forgácsnak, de száz Serédinek.  

Ennyi a lovasság. A magyar, cseh, német 
Gyalog hajduk száma szint' olyanfelé ment: 
Kik előtt Losonczi fölemelt kalpaggal 
Ekkép esküvék meg harsogó szavakkal:  

"Esküszöm Ur Jézus vére hullására, 
Hogy leszek hazámnak holtomig szolgája, 
Szégyenért a halált soha nem cserélem: 
Áruló nem leszek: Isten úgy segéljen!"  
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Mire a vitézek egy szivvel és szájjal 
Mind megesküvének a hitnek szavával: 
Hogy ott élnek, halnak ők is együtt véle: 
Hitszegők nem lesznek, Isten úgy segélje!  

Ekkép esküvének a derék katonák; 
Azután megitták egymásnak a torát: 
A napot kitoldák kancsó-töltögetve, 
Vigan járt közöttük Magyarát jó nedve.  

De Losonczi nem vett részt a mulatságban: 
Csendes mécse mellett írogat magában, 
Levelét megírja, mint ki halni készül, 
Utoljára veszen búcsut hitvesétül:  

"Messze lévő társam, kedves Pekri Anna, 
Szólok egyet hozzád, figyelmezz szavamra: 
Nem beszélünk többet együtt élő nyelvvel, 
Azért levelemet kisérd figyelemmel.  

"Itt van a pogányság, másfélszázezernyi, 
Kit csekély hadammal nincs mód visszaverni: 
De van mód hazámért vitézűl meghalni, 
És örökbe nektek dicső nevet hagyni.  

"Ne busulj, szerelmem, így van ez legjobban. 
De kis lyányaimtól tartsad még titokban: 
Én szép csemetéim, szőke teremtések, 
Tőletek be hamar, hamar búcsut vészek!  

"Megkérem a királyt, felséges uramat, 
Ossza fel közöttük minden birtokomat, 
Ugy sincsen fiam, csak öt kis lyánycselédem: 
Fiusítsa őket ország törvényében.  
"Mihelyest meghallod vesztét Tömösvárnak, 
Ezen levelemet vidd fel a királynak: 
Tegye meg Felséged, amit benne kérek, 
Hiszen érte halok, nemcsak érte élek.  

"Téged pedig, Annám, az árvák s özvegyek 
Istene tartson meg, ha majd én elmegyek; 
Ő viseljen gondot egytül-egyig rátok, 
Legyen én helyettem férjetek s atyátok."  

Így szólott a levél. Melyet ő lezárva 
Fekete pecsétet üte a hátára, 
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S od'adá Istvánnak, a titkos deáknak, 
Vigye Csejte-várba nemes asszonyának.  

Megfogadta István s vitte annak rendén. 
Messze Csejte-várban, a Vág vize mentén 
Lyánykái közepett, a hű Pekri Anna 
Játszik és enyeleg, gondjait megcsalva.  

Akkor is ott játszék, hogy István belépett: 
De mihelyt meglátta a gyászos pecsétet, 
Felszökött. A lyánykák Istvánt körbevették: 
Mit hozott? honnan jő? vallatásra kezdték.  

Anna pedig gyorsan ment az ágyas-házba: 
Odalett, elsápadt, a hideg is rázta; 
Reszkető kezében tartá a levelet, 
Azt is majd elejté, olyan terhére lett.  

Könnyü kis levél, de a beléirt bánat, 
Száz malomkőnél is súlyosabb Annának: 
Nincsen annyi lelke, hogy mindjárt felbontsa, 
Csak zokog erősen és könnyeit ontja.  

Nagy-soká erőt vesz könnyeinek árján. 
Arca meg se' moccan, mint valamely márvány, 
Szeme a pecsétre, a levélbe tapad, 
Hidegen bámulja a benn' írottakat.  

Olvassa-e vajjon, vagy talán csak nézi, 
Nézi és nem érti, érti, de nem érzi? 
Vagy tán nem is él már, a szíve megszakadt, 
Hcgy csak egyetlen-egy jajszóra sem fakad?  

Nem hasadt meg szíve, ámbár nem sok híja; 
Érzi, érti mi van a levélben irva: 
És mivelhogy érzi, és mivelhogy érti, 
Nem rí semmihaszna, Istent nem kisérti.  

Egynéhány cselédet nyugodtan beszólít, 
Hívatja magához minden tiszttartóit, 
És mikor begyültek, fájdalmát takarva, 
Asszonyi fogással így szól nekik Anna:  

"Hűséges tisztjei az én jó uramnak, 
Temesvár falai nagy veszélyben vannak: 
Húszezret felülmúl a töröknek száma, 
Akik által meg van vég Temesvár szállva.  
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"Uram írja ebben: »Nagy veszély fenyeget, 
Nem kapok sehonnan pótoló sereget... 
Bár mindent eladtok és zálogba vettek: 
Tíz nap alatt nekem katonát küldjetek.«  

"Ezt írja, de hosszan, - én röviden mondom, 
Mert hogy' teljesítsem, súlyos az én gondom: 
Hol teremt az ember mostan pénzt eleget? 
És hogyan állit ki pénzen is sereget?  

"Ingó-bingó vagyon, arany-ezüst marha, 
Az egyébre sem sok, hát egy ilyen hadra! 
Legtöbbet segítne a fekvő, a zálog: 
Jaj, de sok szép váram... tőle meg hogy válok?  

"Én magam csak inkább... hanem az öt kis lyány! 
Mert ámbár a birtok fiágra megy, tisztán: 
Néz Istent a király, apjokat is nézi, 
Megsajnálja őket és fiakká tészi..."  

Itt elhagyta rögtön; - tán hogy csak pihenjen; - 
Tán nem is gondolta hogy ennyire menjen: 
Kicsi híja, hogy a dolgot meg nem bánta, 
Árva kis leányit oly igen megszánta.  

Szóla most egyik tiszt: "Nemzetes asszonyom, 
Nem kell ily esetben kapni a vagyonon: 
Lesz, nem lesz, - marad vagy nem marad valami: 
Nemzetes urunkat vétek volna hagyni.  

"Bizony átok lenne maradtján eleste; 
Megérdemli azt az, aki azt kereste, 
Többet is keres majd, ha megtartja Isten, 
Ha meghal, nem illik hívalkodni itten."  
Éles volt ez a hang a szegény Annának, 
De másrészt örült a tiszttartó szavának, 
Mert elérte célját - azt látja belőle - 
Nem ellenzik, amint gondolá előre.  

Hát el is végezték, utána is láttak, 
Várakat, pusztákat zálogba bocsáttak, 
Katonát szereztek, lőport, eleséggel, 
És visszaindíták Istvánt sietséggel. -  

Ezalatt nem szűnt meg a sok álgyu torka, 
Bömbölését a szél messze földre hordta, 
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Mintha vízibika buffogat a réten, 
Ugy hallott egész nap távol a vidéken.  

Losonczinak nem volt más segítő társa, 
Csak a jó Ur Isten; nem is számolt másra 
Egynéhány vitézre, önnön két kezére, 
Melynek törökhalál mindenik csepp vére.  

Gyakran kicsapott ő a tenger nép közé, 
S minden kiütéskor ezrivel öldösé: 
De mi híja látszik a mélylő tengernek, 
Ha egy-egy vödörrel belőle kimernek!  

Olcsó a török vér, van most döge annak, 
Jut is, marad is, mert nagy bővibe' vannak: 
Emberét, álgyúját nem kiméli Amhát, 
Hogy szélnek bocsássa vég Temesvár hamvát.  

Hirdetést ereszt ki pogány seregében: 
"Figyelmezz szavamra igazhivő népem: 
Harmincegy nap óta hullunk itt rakásra 
S minden napra ötszáz esnék egyre-másra.  

"Őket már az égi lyányok ölelgetik, 
A szép paradicsom velök népesedik; - 
De mi itt a földön még vagyunk elegen, 
A felséges szultán győzhetlen serege.  

"Parancsolja szultán s a nagy isten, Allah, 
Szánjuk el magunkat, rohanjunk a falra: 
Mert ma, bár utána vesszünk táborostul, 
E vár kutya népe mind pokolba pusztul."  

Erre a pogányság: Allah, Allah, Allah! 
Nagy rivalkodással mászni kezd a falra, 
Túrja a tajtékot, fogát csikorgatja, 
A falak törésin nyüzsög mint a hangya.  

Mert nagy sok törés van már a víziváron, 
Egy oldala ép csak, düledez a három: 
Hogyne? harminc napi kemény ostrom alatt 
Csuda, hogyha egy kő a másikon maradt.  

De minden törésen harcol öt-hat ember 
És erősen helyt áll a törökkel szemben, 
Maga jár Losonczi elül jó példával, 
Buktatja le onnan ötével-hatával.  



 ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK 169 

Biztatja vitézit: "Veszni tért a hitlen, 
Nem kell félni semmit, megsegít az Isten; 
Elfogyott a porjok, ma egyet sem lőttek, 
Most csak, mint juhokat, mészároljuk őket."  

Tettek aztán dolgot, két kézzel és lábbal, 
Hullott a pogányság lefelé nyalábbal, 
Hullott ám, hogy amint a krónika írja 
Lett egy rohanáson három ezer híja.  

Nem vevé tréfára, aló! futni kezdett. 
Losonczi ugyan csak százhusz embert vesztett, 
De nagyon kifáradt népe a csatában, 
Nem birá kergetni a pogányt futtában.  

Hej be jó lett volna, ha most jőne István, 
Asszonyától pihent hadi népet hozván! 
De szinét sem látta jó Losonczi annak 
A hű társa által összegyüjtött hadnak.  

Mert amint a Maros folyóig jutának, 
Egyszer nagy üvöltés, acsarkodás támad: 
Körül voltak véve kóborló pogánnyal, 
Alig futhattak el onnan egynehányan.  

Azok így megjárták. Losonczi pediglen 
Vizsga szemmel tartja, mit csinál a hitlen: 
Elállott seregét pihenni ereszti, 
De maga a tábort szem elől nem veszti.  

Épen jól is tette, mert a dühös pogány, 
Hogy magát kifútta, visszajött azután, 
Nem is a fáradt nép volt az, hanem akik 
Még közel sem fértek a falakhoz addig.  

Érkezik sok porral a natóli basa, 
Elbődül az álgyu, fájván szűlő hasa; 
Száz halált szül egyszer, százszor is szül aznap, 
A falon a rések egymásba szakadnak.  
A szegény magyar nép enged, mivel fáradt, 
Török birja immár a szép vízi várat, 
Losonczi hadának nincsen hova lenni. 
A legbelső várba kell magát bevenni.  

Ott még valameddig maradhatott volna, 
De sem vize nincsen, sem ennivalója: 
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Vár és város közit a török ellepte, 
A csatorna-kútnak torkát betemette.  

Város népe sí-rí, a várba izenget: 
Adják fel a várat, kérjenek kegyelmet; 
Török is hitet mond szultánja nevében, 
Hogy nem bántja őket, elbocsátja szépen.  

De Losonczi füle mindezekre süket, 
"Ismerem én, úgymond, azt a török hitet, 
Nem bizom pogányban, legkevesebbet sem, 
Bízom Istenemben, kinek esküt tettem."  

"Így beszél Losonczi, így van ő elszánva, 
De a többi népség csüggedez a várba', 
Tanakodik itt-ott, zúg, morog, kér, sarkal, 
Fenyegetődzik, vagy rimánkodik halkal.  

Kin a várkapitány szörnyen nekibúsul: 
"Hát igy kell az esküt megszegnetek rútul? 
Nem megesküvétek Ur Jézus nevére 
Hogy leszünk halálig egymás védelmére?  

"Magamat hagynátok külön értelemben? 
Jól van. Ám lássátok. Én nem állok ellen. 
Szebb is elfogadni a pogány kegyelmet, 
Mint dicsőn kimúlni itt a kapu mellett."  

Monda keserűen és megindult elől. 
Künn a török állott két sorban kétfelől: 
Köztük megy Losonczi, a vár kapitánya, 
Egy ifjú apróddal, - a többi utána.  

Hagyták egy darabig menni az ő népét, 
Hát egyszer elkezdik kapkodni a szépét: 
Ha egy valamirevaló ifjat láttak, 
Elrabolták azt, és vele továbbálltak.  

Sejtvén ezt Losonczi, csikorgatta fogát, 
Nagy nehezen mégis türtőztette magát, 
De mikor az önnön apródját vivék el, 
Azt már nem lehetett tűrni teljességgel.  

"Kutya vagy te, pogány, kutya a te hited, 
Ne gondold hogy ezt így szárazon elviszed; 
Én veszek, te is vessz...!" dühös módra kiált; - 
S egy török combjáról egy nagy kardot kiránt;  
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Avval jobbra, balra, ameddig beéri, 
Neki a töröknek, szabdalni, metélni: 
Példáját követi mind a többi társa; 
Két kézzel apritják a pogányt rakásra.  

Lett aztán zavagy, de nem sokáig tartott: 
Sűrüen forgatja a török a kardot, 
Száz jut egy magyarra, még talán több jutna, 
Ha egyhez olyan sok hozzáférni tudna.  

Ott megadta Isten egy maroknyi népnek 
A dicső kimúlást, melyre esküvének; 
Nem engedte őket hitszegővé lenni, 
Töröknek tatárnak szolgaképen esni.  

A derék Losonczi legtovább kiállta, 
Végre szíve táján átveré egy dárda, 
S elterűle azon testhalomra, hanyatt, 
Mely a viadalban omlott lába alatt.  

*  

Kinek is megértvén szomorú halálát 
A király, felfogta özvegyét, árváját, 
Visszaváltá nekik mind, amit eladtak, 
Lyány-ágra bocsátá a sok szép maradtat.  

Szegény Pekri Anna bánatja azonban 
Nem talált enyhűlést a földi vagyonban: 
Egy gondolattól nyert minden vigasztalást: 
Hogy hazájáért halt férje dicső halált!  

*** 

[*] Ki, mint szerző, 1848 első havaiban a nép között élt, 
érteni fogja a bevezetés hangulatát. A. J. 
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AZ ÖZVEGY EMBER ÁRVÁI 
Este van már, csóka, varju feketén kovályog: 
Gyertek elő, szép regém van, gyermekek, leányok! 
Egy királyról, a királynak árva kis fiáról, 
Fehérképű, aranyhajú szépséges leányról.  

Estike volt a leányzó, Liliom a bátyja, 
Messze lát a fényes nap, de párjokat nem látja: 
Olyan édes, olyan ékes, a leány, a gyermek! 
Nézni rájok a lelke is repdes az embernek.  

Nincsen immár édes anyjok, elmaradtak árván; 
Ki-kimennek játszadozni a temető árkán: 
Gondolatlan játék közbe' az időt repítik 
Édes anyjok barna sirját virággal behintik.  

Özvegyen az édes apjok, hejh! busúl magában; 
Látja, hogy nem boldogulhat semmi ő dolgában: 
Mert ahol jó háziasszony nem ügyel a rendre, 
Isten átka van a házon, nincs is előmente.  

Minden úgy van, mintha mindjárt eredne futásnak; 
Szeri-száma, sorja nincsen sütésnek mosásnak; 
Szita, rosta, csupor, fazék, vagyon mind veszőbe, 
A szomszédból kéregetnek másokat helyébe.  

Szomszédjában a királynak vén leány lakozott, 
Oda küldi fiát hozzá, a kis Liliomot: 
"Azt izeni édesapám" így beszélt a gyermek, 
"A dagasztó tekenőjét adja ide kelmed."  
"Bizony fiam nem adom én" így felelt a vén lyány 
"Házasodjék meg az apád, lesz tekenő aztán, 
Házasodjék meg az apád, és vegyen el engem; 
De bizony a tekenőmet nem bitolja ingyen."  

Máskor megint odaküldi: "adjon egy lapátot." 
"Nem adhatom édes fiam, kell nekem is, látod; 
Házasodjék meg az apád, legyünk egy kenyéren, 
Sütök aztán neki cipót lágyon és fehéren."  

Oda küldi harmadízben: "adjon egy pemetét." 
"Dehogy adnám a körmömről ezt a kis feketét! 
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Házasodjék meg az apád, és ha engem elvesz, 
Úgy lapátja, tekenője, pemetéje is lesz."  

Megkéreti az öreg lyányt balgatag eszével, 
Hozzá is ment az öreg lyány mind a két kezével. 
Illett neki a fejkötő szürke haja mellé, 
Mintha már az isten tudja mióta viselné.  

Első napon szava se volt az új menyecskének, 
Feleletje nem, vagy igen, ha valamit kérdnek. 
Engedelmes mint a bárány, mindig urát bújja, 
Az urának a leülő helyét is megfújja.  

Mondogatja mostoháit édes gyermekének, 
Símogatja aranyhaját a szép Estikének, 
Aranyhaját megfüsűli vert arany füsűvel, 
Ki se győzném mondani, hogy milyen nagy becsűvel.  

Este reggel tejbe vajba megfereszti őket, 
Fujó szélre, szellőcskére sem ereszti őket; 
Liliom-nak, Estiké-nek szíve csak azt vallja, 
Hogy bizony jobb a mostoha, mint az édes anyja.  
Második nap az asszonynak ezer a bibéje; 
Neki ez kell, neki az kell: vegye meg a férje; 
Vigye őtet vásárokra, búcsura, bányába; 
Nem szakad el lova farka, nem kopik el lába.  

Megfüsűli a leányt is, - hanem már ezúttal 
Nem az arany füsűjével, csak ezüst fogúval: 
Tejbe vajba sem füröszté, csupán hideg vizbe; - 
Megszapulta erős lugban a harmadik izbe.  

Harmadnapon egy gerebent fogván a kezébe, 
A leányzó aranyhaját összevissza tépte, 
Nyomain a gerebennek piros vér serkedez, 
Fehér nyaka patyolatján lefelé csergedez.  

Hajtja őket az erdőre; szedegetni gallyat, 
Elindulnak sirva, ríva; nem próbáltak ollyat. 
Azt sem tudják hol az erdő, merre kéne menni, 
Elbúnak az ablak alá, hol nem látja senki. 
-------------------------------------------  

(1850 körül) 
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VARGA MIHÁLY[*] 
Jár a török, mint valamely sáska, 
Magyar nemzet akkori csapása. 
S hol a helyet megszerette fészkül, 
Ott nyaralni, ott telelni készül.  

Ott legelni, hol mezeje nincsen, 
Ott aratni, hol vetése nincsen, 
Ott szűrni be, hol szőlleje nincsen, 
Ott tüzelni, hol erdeje nincsen.  

Restelik ezt szalontai hajduk, 
Török-tatár nem fogna ki rajtuk: 
De hiába! oly kevesen vagynak! 
Engedni kell hétszer annyi hadnak.  

Engedni, - de nem esik az ingyen, 
Vér foly elébb minden kis göringyen; 
Mindenik ott hagyja keze szennyét, 
Míg magukat a várba bevennék.  

(Itt több versszak hiányzik)  
Mintha szemén volna farkas-hályog, 
Tapogatva fel s alá kovályog, 
Hej, de hiszen mindeneket jól lát, 
Csak egyet nem, kedves eladóját!  

Szíve döbben, foga megcsikordul, 
Mely felől jött, arra visszafordul, 
Oda vág, hol legsürűbben járnak 
A sötétben mozgó török árnyak.  

"Ide, ide, gyermekem, leányom!" 
Azt se tudja, merre felé járjon. 
Mint kutyákkal, dühös bika, szemben, 
Azt se tudja, hogy melyiknek menjen.  

Sűrű nép közt, sűrű éjszakába. 
Vagdalódzott, se hallva, se látva, 
Míg kivivé a harcnak folyása, 
Mint fatövet víznek áradása.  

http://www.mek.oszk.hu/00500/00597/html/elb02.htm#r02#r02
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-------------------------------- 
-------------------------------  

Vége van a vérontó csatának, 
A magyarok a várba jutának. 
Szegény Varga csak egyedül jár most, 
Kerűlgeti nagy busan a várost.  

Ott ahol ma, túl a Köles-éren, 
Nevezik a várost Csere néven, 
Cserebokor volt akkor időben, 
Terme somot, terme kökényt bőven.  
Ott csikorog Varga Mihály hajdú, 
Lyánya miatt érdekeli nagy bú, 
Lyánya miatt, annak életéért, 
Százszor inkább a becsűletéért.  

Hányja-veti, mi teendő légyen, 
Zsuzsikáját hogy ne érje szégyen. 
Ólálkodik a török tanyánál, 
Mint a farkas sompolyog a nyájnál.  

Köleséren átvezet egy palló, 
Van megette húsz török őrálló, 
Dehogy álló, mikor mind úgy alszik, 
Horkolása vizen is áthallik.  
Most legelébb Varga Mihály gazda 
Egy nagy követ arrafelé hajta 
Kő a hidat nagyon megdöbbenti, 
De fülét sem mozditja rá senki.  

Azután megy - nála van már készen 
Amire most, tudja, szükség lészen, - 
Átsuhan a gólyalábu pallón, 
Sorra tekint a sok renyhe alvón.  

Kardjaikat elkezdi kihúzni, 
Próbálja, ha nem tudnak-e úszni? 
Sorra szedi puskáikat szinte 
Elmeríti a Köles-ér vizbe.  

Nézi akkor, hol van a tiszt, látja, 
Horkolóját legjobban az tátja. 
Sok famohát töm bele a nyitján, 
S átcipeli a Köles-ér hidján.  
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"Meg ne moccanj, ha életed drága" 
Mondja neki, jól a földre vágva - 
Nem is mozdult, még csak nem is hörgött 
Azt gondolva, most viszi az ördög.  

Megkötözé jó erősen gúzzsal, 
Épen úgy bánt még két darab hússal, 
A negyedik izgett-mozgott volna, 
Hanem ennek a nyakát eloldta.  

Hagyta akkor alunni az alvót, 
Maga után felszedi a pallót - 
S foglyainak a szemét bekötve, 
Messze hajtá az éjjeli ködbe,  

------------------------------  

(1850)  

[*] Valami elbeszélés akart lenni Szalontáról. Kezdete a 
"Nagy-Szalonta nevezetes város", mely megjelent külön. A. J. 
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KATALIN 

Költői beszély  
1850 

1  

Megszünt a vigadók nesze, 
Mogorván űl az ősi vár 
Mint élet-unt vén remete, 
És, melybe visszasűlyede, 
Rossz kedvét nem zavarja már 
Harsány zene, csengő pohár. 
Szellős fokán nagy, fekete 
Ágyuk lomhán könyöklenek, 
Hogy a ledörgött éljenek 
Heve után hűtőzzenek; 
Érc ajkuk többé nem rivalg, 
Végső morajjok is kihalt; 
Sőt már a visszhang is pihen, 
Mely összetorlott bérceken 
- Hol a felhőnek fészke van, 
S a völgyben, ott, hol Vág folyam 
Őrült kacajjal elrohan - 
Dörgésöket fel és alá, 
Mint könnyü labdát, vagdalá. 
Az elriasztott néma csend, 
Tanyáján, újra megjelent, 
Felütni sátrát Budetin 
Mohos, sötét párkányzatin, 
És a szokatlan zaj után 
Visszafoglalt uralma tán 
Még teljesebb lön, mint előbb, 
A kézfogási nap előtt. 
Bástyán az őrvitéz, ha vált, 
Szótlan tovább megy, nem kiált. 
Falai közt a többi nép 
- Bár a kidőzsölt lakoma 
Eszökre bélyeget nyoma- 
Lassan beszél s lábhegyre lép: 
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Mert, bár agyán bor gőze van, 
Ki merne szólni hangosan, 
Ki merne zajt emelni, ha 
Nyugodni tért a vár ura?! 
 

2  

Alugyál, büszke harcfia, 
Pihenj meg, ősz levente, 
Ki annyit küzde, mint te, 
Annak lehet nyugodnia. 
Ne háborítsa álmodat 
Kisértő, gyilkos öntudat, 
Hogy gőgödnek feláldozád 
Egyetlenegy leányodat! 
Miért ne lenne boldog ő, 
Ez a szeszélyes, balga nő? 
Szerencséjét megalkotád: 
Hogy, elhagyván ős Budetint, 
Mindenki ugy tisztelje, mint 
Oroszlánkőnek asszonyát. 
Fenn, a tetőn, e büszke vár, 
Egyetlen kő a zsámolya, 
Egy óriás kőszál, hova 
A felleg is hódolni jár; 
Az a felleg, mely a mezőt, 
A völgylapályt egy perc előtt 
Sötét homlokkal járta be 
És, mint haragjának jele, 
Palástja tág redői közt 
Ottan-ottan kitündökölt 
Vakító fényü fegyvere. 
Onnan tekint le, mint király, 
Oroszlánkő, a büszke vár, 
Lenézvén lábai alatt 
A vén kopasz hegyormokat, 
Melyek, mint törpe szolgahad, 
Bár fú, esik, villám szakad, 
Bár éget a délesti nap, 
Fedetlen fővel állanak. 
És - míglen igy néz szét-alá, 
Ameddig a távolba lát, 
Körülte valamennyi bérc, 
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Melyek veséi közt az érc, 
A drágakő és az arany 
Bölcsője, koporsója van; 
A zord fenyűs melynek tövén 
Nem mer fakadni más növény; 
Lentebb a szálas bükk-sereg, 
Hol annyi hűs kútfő ered; 
Alább meg a tölgy, mely, mikép 
Szörnyű madár, terpeszti szét 
Esetlen, bütkös szárnyait; 
Védvén velük, mint fiait, 
Az ifju bokrok sűrüjét; 
A róna, hol fényes, fehér 
Háttal kovályog át az ér, 
Csak itt-amott búván elő 
Selymes rekettyéi megől; 
A völgyi csendes, tiszta tó; 
Melynek vizéhez fogható 
Tükört a hold, ha este kel; 
S a nap, midőn kényén delel, 
Csak néhol és elvétve lel; - 
Erdő, mező, dombliget és 
Völgy oldalán a zöld vetés, 
Melynek dülői harmatos 
Reggel, ha rájok néz a nap, 
Szivárvány-szinben játszanak; 
Végtére, mint leült salak, 
Fenekén, a szép völgy alatt, 
Sötétlő falvak száma, hol 
Becsűlet, munka és nyomor 
Füstfogta kunyhókban honol: 
Mind, mind, - a szélső távolig - 
Oroszlánkőhöz tartozik! 
Ott tétováz, mosolygva, lelked, 
Szunyog, szerencsés ősz apa! 
Míg karja közt lágyan ölelget 
Az álom és az éjtszaka. 
A harcos vő előtted áll, 
Mint hegytetői cserfa-szál, 
Melyen madár nem zeng ugyan, 
Mely illat- és virágtalan, 
Sötét, haragos lombja van: 
De délceg ám, magasra nőtt 
Megkoronázni a tetőt, - 
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S ha kérge kissé durva is, 
Edzett, kemény, mint érc-paizs, 
Annál erősebb a derék, - 
S bár nem hajolt vészek között, 
Melyekbe százszor ütközött, 
Megküzde és meg nem törék. 
Így áll előtted Jakusics, 
A férfiú, kinél jövőd 
Reményét, kincs gyanánt letőd: 
Koros, de bajnok s büszke vőd. 
Haj! mert leányodat te mindég 
Oly drága gyémántnak tekintéd 
Mely dussá tészi azt, kinek 
Idővel birtokába jut; 
Ragyogni, sőt vakítni tud; 
Szépsége tündöklő sugárán 
A harmat, a nap és szivárvány 
Egymást felváltva enyeleg; 
De, bár ég, olvadoz, remeg, 
Érzése nincsen és hideg,) 
S mást nem kiván, mint foglalót 
Drágát, nemest, hozzávalót. 
Most, látva álmaidban őt, 
A szép, magasztos, büszke nőt, 
S a hódoló pompát körül: 
Lelked, mint a hajós, örül, 
Kinek mosolyg az enyhe rév, 
S kérded: "Leány, mi kell egyéb?" 
 

3  

Mi kell? - Egy szende kis virág, 
Mely kedvesen, de rejtve nyit, 
S a hosszu emberélten át 
Csak egyszer, ah! egyszer virit. 
Ama virág, mely a vadon 
Tüskéi közt is megterem, 
Taposva bár, nő szabadon; 
De nincsen annyi kincs, vagyon, 
Mely átültesse őt oda, 
Ahol önként nem fakada: 
Virágod, első szerelem! 
Első, utolsó, egyszeri! 
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Ki szellem vagy, nem földi rög, 
Teljes, megoszthatatlan, ép, 
Szent és hatalmas, mely, mikép 
Az, akinek itten nevét 
Fölvenni lantom nem meri, 
Teremtesz, ölsz - üdv és pokol 
Határain uralkodol: 
Oh jaj! miért nem vagy... örök? 
 

4  

Mint máglya, ég a tele hold 
Magas Fátrának ormain; 
Nyilt ablakából kihajolt 
Szunyog leánya, Katalin. 
Előtte fekszik a vidék, 
Nint egy bübájos éji kép, 
Melynek világos részeit 
- Hol a kelő holdnak szelid, 
Sugáros fénye terjed el - 
Mélységes árnyék váltja fel. 
Keletre púpos hegygerinc, 
Melynek innenső oldalán 
Gyérűlni kezd a vastag árny 
S elhagyta immár Budetint; 
Délszak felé erdős hegyek 
És völgy-odúk sötétlenek, 
Felettök a csillagokig 
Emelt kőszál uralkodik, 
Fehéren - mint felhődarab, 
Melyen keresztül néz a nap - 
Csucsán Oroszlánkő lebeg, 
S a holdvilággal összefoly: 
Egyszínüek vár és alap, 
Egy ködtömegnek látszanak. 
Nyugot felé tekintve, hol 
A Vág hegyek közé szorúl 
S mellette a szűk völgyi ut, 
Szabadulást remélve, fut - 
Kopár Oblaczow domborul. 
Ily foglalóba van bezárva 
Regényes Budetin határa: 
A völgykebel, melyet a Vág 
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Mint nagy pallos, két részre vág, 
- A napvilágnál buja zöld - 
Most lennsötétlő néma völgy, 
Mely nyugszik Katalin előtt, 
De őt a csendes éji kép, 
A holdvilágos szép vidék, 
A folydogáló tiszta lég, 
Alant és fent, a föld, az ég, 
Nem látszik, hogy érdeklenék. 
Áll, mint kihajló falszobor, 
Nyilt ablakában, mereven, 
Csak a könny, mely szemébe' forr, 
Mutatja, hogy még eleven. 
Fehér arcára fátyolul 
Gyász fürtinek árnyéka hull; 
Kezei, mint kis hódarab, 
Mely barna kősziklán maradt, 
Nyugosznak a párkányzaton. 
Egyik kezéből szabadon 
Ereszkedik kendője le, 
Az eltitkolt vágyak jele; 
Zászlód, veszélyes szerelem! 
Másik kezén új ékszerül 
A mátkagyűrü villog, 
Siralmas gyémánt! mely körül 
Nem egy hév könnyü csillag. 
Néz, néz alá, de tárgytalan 
S merően, mint világtalan, 
Szemén a könnyek fátyla van; 
Nem eszmél, nem gondolkozik, 
Bánatba fáradt lelke, mint 
Ha tengeren szálló madár 
Pihenni árbocot talál, 
Elszenderedve nyúgoszik. 
Néz, néz alá, de nem tekint: 
Lak-tornya mély falainál 
Egy bércfolyammal összevág 
S miután ott örvényt csinál 
Sebesen fut tovább a Vág; 
Fodros vizén ezüst lepel 
- A sugárokra szétfoszolt, 
Vékony, tördelt szövésü hold - 
Hosszan, rezegve nyúlik el. 
Nyugotra ő, a part keletre, 
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Szaladnak egymástól sietve. 
A torony is indul, halad 
Katalin lábai alatt, 
Mint gyors hajó, mely keleti 
Boldog sziget felé repül 
S vitorláját csüggedtlenül 
Vágy és remény lebegteti. 
El, el hajó! akárhová: 
Csak messze, messze ég alá, 
Hol a lelket ne érje be 
A kényszerítés vas keze. 
El, el hajó! akárhová: 
Vagy sülyedj a mélység alá; 
Temesd el a fájó kebelt, 
Szerelmével, gyötrelmivel...  

Azonban im! hab loccsanása 
Hallatszik a tulpart felől: 
Megszűnik a hajó futása, 
Szilárd torony lesz, mint előbb. 
A lányka néz, hallgat, figyel: 
Kezében a szerelmi jel 
Lobogva int a táj felé, 
Hol a homályos part megöl 
Egy barna csónak küzd elé. 
"Ő az!" kiált szívvére mind 
Arcába fut örömszökellve, 
Mintha a kedves jövevényt 
Meglátni ablakhoz sietne. 
Egy perc az, míg öröme tart: 
Megcsillan a gyürű köve; 
S lehull a kéz; halvány az arc: 
Haj, mert a hű, ki eljöve; 
Kétségb'esést hoz, nem reményt! 
De bár remény - bár veszte annak - 
Feszíti Forgács csónakát; 
Bátran töri az a folyamnak 
Ellenszegült habtorlatát. 
Dühében, mint szilaj csikó, 
Tajtékot hány a vad folyó, 
Majd körbe fut, majd elrohan, 
Tombol, prüszög: mind hasztalan! 
Nyergét viselni kényszerűl, 
Leszórni azt nem sikerűl. 
A sajka megküzd és halad: 
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Már ott van, a torny alatt, 
Honnan a víz-felűletig 
Kötélhágcsó ereszkedik, 
Melyhez megkötve csónakát 
A vakmerész ifju, megyen 
S eléri a lég-ösvenyen 
Szerelmesének ablakát. 
 

5  

Sokáig, néma élvezettel 
Ölelte Forgács Katalint: 
Multnak, jövőnek kinja mind 
A percek árjában veszett el. 
Ki fesse azt a kéjt, mikor 
Gyötrelmes távollét után 
Ily két rokon mell egybeforr? 
Midőn szót nem talál az ajk, 
De a kebel feszül, sohajt, 
A szívek összevernek 
És - mint őszinte gyermek, 
Vagy két találkozó leány, 
Kik, ami történt évekig, 
Egy perc alatt elcsevegik, - 
Egyszerre, hévvel, szaporán, 
Szünet nélkül felelve, kérdve, 
Egymást előre is megértve 
Dobogják el mind a panaszt, 
A szenvedést, mi őket érte: 
Ki fogja, oh! leirni azt? 
S midőn az igy könnyült kebel 
Erőtlenebb ütésivel 
Ritkábban kérdez és felel; 
Midőn cseppenkint száll a vér 
S medrébe lassan visszatér; 
Midőn bizalmas szív sziven, 
Eggyéfonott érzelmiben, 
Bágyadt elomlással pihen: 
Hol a szavak, e nyugalom 
Édes báját kimondanom?! 
Egy álom ez: könnyű, mikép 
Az illat és a napsugár; 
Egy új világ, tündéri szép, 
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Hol a lélek mosolygva jár; 
Nem élvez ilyet az alélt 
Vándor, ki hűs ligethez ért, 
Hol fürtös árnyék, lenge szellő 
S fehér gyöngyökben felszökellő 
Hideg forrás, mely szomjat olt, 
Aláterülten a puha 
Fűnek sötétzöld bársonya, 
Fenn, lomb között, a tiszta bolt, 
Mely távolabb változatos 
Festői táj fölé hajolt, - 
Madárének és illatos 
Virág és kellemes szinek 
Enyhítni őt versenyzenek. 
Ilyet nem adhat semmi más, 
Csak a boldog tapasztalás, 
Melynek ha egyszer vége lett, 
Nem fogja felvarázslani 
Soha többé a szolgai 
Másolgató,... a képzelet 
 

6  

Egyszerre - mint rémkép miatt 
Álombul aki felriadt, 
Vagy az, kit égő háza költ, 
Vagy a halálra vált beteg, 
Midőn az éjmadár süvölt - 
Retten föl a szép mátka-hölgy. 
Arcán a szétrezzent ideg 
Futtába' mind kővé jeged, 
Halálos a szin, melyet ölt; 
Sötét a homlok és szemöld, 
Mig, fennakadván, a szemek 
Vad-kétségben veszteglenek. 
"Fuss, fuss" kiált "boldogtalan!" 
És már, amint kimondja ezt, 
Hatalmasan reszketni kezd - 
"Sorsunk pecséte nyomva van; 
Köztünk a föld mélyen sülyed, 
Nem léssz enyim, én nem tied - 
S mely égfelé száll tiszta-hűn, 
Oltáraink szent lángja bűn, 
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A szivnek üdve kárhozat: 
Egymást szeretnünk - nem szabad! 
Vagy nem tudod... nem azt te még. 
Mit megtudott a föld, az ég: 
Mert ez sötét gyászban maradt, 
Az ingott lábaim alatt, 
Midőn a szó kimondaték? - 
Nézd e gyürűt..."  

"Hah! Gyáva érc! 
Ez hát a sors miről beszélsz? 
Ez hát - ismétli a legény - 
A sors, mitől rettegjek én? 
Volt: nincs!" kiált, s a mátkajel 
Mélyen merűl a Vágba el, 
Gyorsan, előbb mint a leány 
Ujja megérzi a hiányt. 
"Nem ugy! korán lesz válni még, 
Bucsúra hozzád nem jövék. 
Az esküdött hűség örök, 
S ha boldogságom ajtaját 
Elzárja tőlem bármi gát: 
Mint férfiú, utat török. 
Jer, jer velem: nyugodt az éj: 
Édesden alszik a veszély: 
Siessünk. Túl e völgy-folyam 
Medrén, a bokrok árnyiban 
Vitézeim hű népe van: 
A csolnak itt: a büszke Vág 
Karom csapásit rettegi, 
S bár ellenére van neki, 
Megszokva már a szolgaság. 
Ne szólj: ne reszkess: jer velem: 
Leszállni biztosít ölem; 
A könnyü sajka perc alatt, 
Mint egy szilaj pók, átszalad, 
S ha túl vagyunk - túl, én, veled 
Minden veszélyen... képzeled?"  
Mond, s balkezével, öv gyanánt. 
Átfogja a karcsú leányt, 
De reszket ez; csaknem kihull 
És elfoly érc karjaibul. 
"Oh jaj, ne még! ne oly hamar! 
Keblem szorong - fejem zavart - 
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Erőm nincsen - fázom nagyon - 
Pihennem kell. -" 
"Anyám, anyám! 
Ha búcsu nélkül itt hagyom...! 
Majd fölkel ő reggel korán, 
És várni fog hiába rám; 
Betegnek gondol: látni ég: 
Bontatlan ágyam szólni fog... 
Előbb, mintsem kifejlenék, 
Gyilkosa lészen e titok, 
S boldog! ha rettegés ölé meg 
- Előcsatárja a veszélynek - 
Míg férje, a bőszült apa, 
Dühös tigrisként nem jön el, 
Keresni benne életet 
Melyet ezerszer öljön el. 
Te nem tudod, mit szenvedett 
E gyöngéd asszonyi kebel, 
E szikla közt nyíló virág, 
Hová nap nem tekint soha, 
Hol örökös a tél hava, 
És, mely felé mosolyogna, 
Nincs egy füszál, egy lombos ág. 
Igen, te nem voltál jelen, 
Midőn a vas kényúri gőg 
S apai akarat előtt 
Fetrenge a hű szerelem; 
Midőn sarokkal tipratott 
A nő legszentebb érzete: 
Miért hogy érez gyermeke, 
Szivet belé miért adott! 
És most... Nem! oh, az nem lehet! 
Ha áldozat kell: én legyek. 
Váljunk el, ifju! menj, siess; 
Ah légy erős: türj, vagy felejts! 
Kísérjen a bú ösvenyén 
Vigasztalásul egy remény; 
Hogy, amidőn oltári hit 
Vetné reám bilincseit, 
Azt a napot nem érem én! 
Élj boldogul..." 
"Tenélküled? 
Boldog jegyes: Isten veled!" 
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"Forgács: oh, égi kegyelem!" 
"Eljössz tehát? jösz úgye?"  

"Nem." 
"Úgy én mihaszna szenvedek. 
El innen, el!" 
"Anyám... megyek!"  

Mennének is; de hirtelen 
A hölgy apródja megjelen, 
Bomlott beszéde, külseje, 
Nem várt veszélynek a jele. 
"Bajnok! hamar, fuss; nincs idő: 
Urunk boszút lehellve jő, 
Kezében vas, szemébe' tűz, 
Csövében a halálos ón: 
Ha! már közelg a folyosón - " 
"Irgalmas ég! s te veszteg ülsz? 
Fuss" - mond a hölgy - "oh, Istenem! 
Előzd meg a percet: el, el!" 
De Forgács elszántan felel: 
"Én meneküljek és te nem?" 
"Fuss" a leány ismételi 
S kezét, a gyönge pár kezet, 
Kétségb'esetten tördeli: 
"Reményünk még el nem veszett: 
Még visszajősz - nem! én lelek 
Utat, hogy felkeresselek..." 
"Remény!" szökik most fel, "remény!" 
- Villámsugár e gondolat - 
S az ablak ingó lépcsején 
Bizton siet le a legény, 
Míg rendítő csapás alatt 
A záros ajtó bészakad 
S kivont karddal Szunyog belép. - 
Nyomában fegyveres cseléd 
És bámuló kiváncsi nép. 
Mint kóbor villám, járja be 
A hely minden zugát szeme, 
Egy pillanat! s a büszke cső 
Dörögve a mélységbe lő; 
Süvölt a visszhang a habon - 
És felsikolt: "nagy Isten! ő...!" - 
És összerogy a hajadon. 
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Éjfél van... éjfél elhaladt. 
Csöndes, mikint elébb, a völgy. 
Ápolgató kezek alatt 
Lassan magához tér a hölgy. 
Körülte gondos őr gyanánt 
Isméri meg a jó anyát, 
Minek jeléül egy mosoly 
Rideg, halvány ajkára foly. 
Eszmél, de még az öntudat 
Homályos képeket mutat, - 
Mint csecsemőnek gyertyaláng. 
Előbb világos oldalán 
Tünik fel néki a való: 
Később fejlik ki majd az árny: 
(Igy rémlik a vizbehaló 
Szemébe csillagfény talán, 
Mig a veszélyt, melyben lebeg, 
Nem látja és nem érzi meg.) 
És vissza rámosolygana 
Szülője, a gyöngéd anya, 
De, melyet igy erőszakol, 
Arcán vonaglás a mosoly: 
Egy színe-vesztett ajk-fodor, 
Mikép az a rózsalevél, 
Mit tűz fölé repít a szél 
S annak hősége megsodor. 
Ő tudja, hogy közelg a vész, 
Mely gyermekére törni kész - 
S amit szorongó keble sejt, 
Borzaszt, gyötör, kétségbe ejt. 
Miért ez a halotti csend? 
Férje hová s mi végre ment? 
Gyors távozása mit jelent? 
Haragját, amellyel tele 
Sértett apai kebele, 
Miért nem mennydörögte le? 
Miért akadt el ajakin 
A bosszuvágy, mint néma kin? 
Arcán miért szinlel jeget, 
Hol vére - mint égő folyam 
Hegyek lávás odúiban - 
Kirohanással fenyeget? 
Ah, volna most is bár olyan! 
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- Zsémbes, dacos, nyers, mint szokott. 
Mentségre nem türő okot; 
De - mint felleg, mely hirtelen 
Kitör s ha célt talál, ha nem 
Villámival - tovább megyen, - 
Egyszerre föl- s kilobbanó, 
Kinek rövid lángját legott 
Eloltja a józan való: 
Rettegni úgy nem volna ok. 
De most mi történik? mi fog...? 
Méltán remegsz, szegény anya: 
Szörnyet hordoz méhében a 
Haragtól viselős titok!  

------------ Mint óriási 
Kebelnek tompa dobbanási, 
Kondul meg egy várbolt alatt 
A sziklatépő kalapács 
És megrenditve a falat, 
Belé mindig mélyebbre ás. 
Egy mécs rövidlátó sugára 
Világol a sötét munkára; 
Pőrölye húzamos, kimért, 
Visszarugó csapásinál 
A munkás néha meg-megáll, 
Letörli égő homlokát: 
Kérdőleg föltekint, miért? 
De egy szó rádörög: "tovább!" 
Mögötte Szúnyog zord alakja, 
Mint barna kőszirtből faragva; 
Árnyékát mozdulatlanul 
Végig fektette a falon. 
Arcára egyik oldalon 
A mécs fakó világa hull, 
S a domború csontok megett, 
Melyekre bő fényt ereget, 
Mutat homályos völgyeket. 
S e megfagyott ábrázaton 
Nem rezdül egy ér, egy izom; 
Ezüst eresztől árnyazottan 
Az ajk, ha szól is ottan-ottan, 
Tán föl se' nyílik, meg se' moccan; 
Csak szeme villog mély gödörbül, 
Mint tigrisé, midőn sötét 
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Barlangjából prédára lés - 
Kisérve mindenik kövét 
A sziklafalnak, mely legördül, 
S a dolgozó gyors eszközét. - 
A munka foly, tágúl a rés; 
A kar hevűl, a pőröly ég, 
Nyomán szikráznak a kövek: 
Meghódol a kemény tömeg 
És felkiált az úr: "elég!" 
 

8  

Fátyolt kezembe! 
Az éj legsűrübb fátyolát: 
Hadd fedezem be 
E jelenetnek iszonyát! 
Ne lássa senki a leányt, 
Kit a szörnnyé vadult apa 
Mostan előhurcoltata, 
Midőn élőhalott gyanánt, 
Halványan, szétbomló hajakkal, 
Kulcsolt kezekkel és ajakkal 
A gyász üregbe tétetik, 
Melynek nyilásán bérc kövébül, 
Mint ami századokra épül, 
Erős zárfal emelkedik 
Fátyolt reá... 
 

9  

Utolsó volt a dobbanás: 
Elhallgatott a kalapács. 
A börtön kész, hová a lég 
S leány meghalni záraték. 
"Igy!" mond az ősz "élj, míg lehet, 
Mig lekönyörgöd vétkedet; 
Elődeim sírboltja szent: 
Te sem viendsz beléje szennyt." 
Szól, és hideg vonásiban 
Kevély bűn méltósága van: 
Hiú dölyffel takarja még 
A poklot, mely keblében ég. 
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Akarja hinni, hogy lemosta 
Ama képzelt gyalázatot, 
Mely ősz fejére hozatott, 
Gyalázatos tettének mocska, 
S elégtételt vön és adott! 
És, mint ki jól végezte dolgát, 
Indúl a termet hagyni el, 
Midőn árnyék megől a szolgák 
Kárhoztató morajja kel. 
Az eddig néző s hallgatag 
Várnépe zúgásra fakad, 
Itt-ott a zúgásból pedig 
Merész vádhang emelkedik. 
Felháborult vérök vad láza 
A fegyelem nyűgét lerázza; 
Mind hangosabb, mind hangosabb. 
Merészebb és haragosabb 
Lesz a természet szózata 
S emberiség irtózata! 
"Való tehát? nem csak ijesztés?" 
"Szörnyű dolog! mi látjuk ezt, és -" 
"Pajtások, ezt elnézni bűn! 
"Uram, harminc év óta hűn 
Szolgáltalak, de - " "Hát ki mer?" 
"Én is merek, ha lesz kivel!" 
"Én is - mi is - mind " Ám kivont 
Karddal Szunyog közéjök ront: 
"Ha! szolga nép, hitvány salak, 
Utamba állsz; kiszórjalak? 
Tisztulj! különben fegyverem 
Rossz véreddel bekeverem." 
Ekkép üvölt és mint veszett 
Farkas, midőn nyájnak esett, 
Akit elől-utól talál, 
Jutalma seb - itt-ott halál. 
Az ellenállók száma fogy: 
Csapás elől, csapás alatt 
Sok elfut és sok összerogy: 
A zaj tovább; tovább halad 
S az elhagyott boltban csak a 
Világtalan, bús éjszaka 
S egy-két halálhörgés marad. 
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"Szemem világa volt a lyány: 
De én kiástam e szemet 
Mivel megbotránkoztatott - 
Megszégyeníte engemet! -  

"Ki mer vádat emelni rám? 
Panaszra másnak nincs oka: 
Enyém a fájdalom joga 
S én e jogot nem engedem: 
Meggyilkolom... eltemetem! -  

"Bűn ez? Ne hidd, ősz fej, ne hidd, 
Hazudnak mind - s a sziv, ez itt, 
Ez a bolondos vén gyerek 
Éretlen dolgokat cseveg.  

"Kitéplek innen, húsdarab! 
Kitépem e bezárt kigyót: 
Békén pihent, mig fagyva volt, 
De már melegszik és - harap!  

"Mardoss, harapj! nem érezem: 
Érc akaratom a paizs, 
Fogad nem érzik át ezen; 
Becsűletem megvan ma is: 
A veszteség nem fáj nekem,  
Azért se' fáj - azért se' fáj - 
Nincsen, nem is volt gyermekem, 
S ha volna, ha lett volna is, 
Eltemetém... elátkozám!  

"Hagyjátok a vén szúnyogot! 
Becsületével sirba megy; 
Mint a fa, mely döltében egy 
Férges gyümölcsöt eldobott! 
Hagyjátok őt...  

"... rém alakok 
Mit üldöztök! nem szaladok - 
Nem, nem, nem félek tőletek, 
Kiállom égő szemetek - 
Kezemben a kard - vére foly - 
Ki vérezé meg kardomat? 
Hol a csábító fattyu, hol? 
Az ölte meg jó fegyverem, 
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Elébe! ott jő, ismerem: 
Ahol szalad! ni, hol szalad... 
Oh - oh - oh...!"  

Így üldözé Szunyog sötét 
Várának ó tornácain, 
Bujdokló szolgák arcain, 
Önnön lelkiösméretét; 
Midőn szokatlan zaj riad 
S jó célu árulás miatt 
Felnyílik a nehéz kapu. 
Az apród az, a hű fiu 
(Miért hosszasan mondanom?) 
És az anyai fájdalom, 
Mely szabadítóul legott 
Behítta Forgács bajnokot. 
Forgácsot, aki, mint hivék 
S akarták, nincs elveszve még 
Erős indúlat, gyönge szem, 
Nehéz cső reszkető kezen 
Szunyog boszúját megcsalá 
És, melyre bizta, a golyó, 
Hűtlen merűlt a víz alá. 
Most riadó csoport előtt 
Látjuk sebes rohamban őt; 
A várpiac pallókövén 
Átcsattog az érckörmü mén - 
S mig hirtelen felzúg a harc, 
Növekszik a zaj, cseng a kard, 
A nép tömegben kavarog 
Mindenfelől, mindenfelé, 
Mint a vetés, mikor belé 
Csaptak civódó viharok; 
A meglepett őrség üvölt, 
Ordít az ég, dobog a föld, 
Rendetlen, elszánt, egyveleg 
Harcban gomolygnak a felek; 
Fegyvert barát barátra ránt, 
Őr ví az őrrel egyaránt, 
Az tudja, mi a cél, ez nem, 
Az rábeszél, ez nem hiszen, 
Amaz békít, ez agyarog 
S értelmez végre a marok, - 
Mig így dühöng a bősz csata, 
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Mint egy őrült világtalan 
S középen - kész harc ő maga - 
A háborodott ősz apa: 
Még egyszer a várbolt alatt 
Kondul a súlyos kalapács, 
S döngetve a kemény falat, 
Belé mindig mélyebben ás. 
"Add vissza, sir, add vissza őt, 
Élőhöz nincs jogod" kiált 
A pőröly, s zúgva feltöri 
A börtön sziklás ajtaját. 
És halványan kilép a hölgy 
És bajnokát fölismeri, 
Arcát a vér, szemét a könny, 
Szivét örömfény megteli, - 
De gyorsan, mint éjtünemény. 
Ragadja hölgyét a legény, 
A szél suhog; száguld a mén, 
Megettök a harc elmarad, 
Hegyekbe mélyed el az út, - 
S utánuk az őrült harag 
Nehéz átkot hiába zúg. 
 

11  

"Rabló, megállj" fölsí a vén 
"Halottrabló lidérc, megállj!" 
S a ló után üldözve száll; 
De lába lassu, gyors a mén, 
Beérni őrült gondolat 
S ő mégis csak szalad, szalad. 
Utána elbámúl a had, 
Nem ví, nem is véd a vitéz, 
Nem cseng a vért, zaj nem riad. 
A kard lehull, lecsügg a kéz, 
S minden szem a távolba néz. - 
"Megállj rabló, megállj, megállj! 
Várd meg az ősz fejű apát, 
Kedves halottam ellopád - 
Hová viszed gyors lovadon? 
Enyém a fehér hajadon; 
Elásott kincsem' el ne vidd. 
Hozd vissza holt leányomat 
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Itthon felede valamit. 
Itthon felejté átkomat, 
Azt kell utána hoznom - és 
Az átok oly nehéz, nehéz - 
Ha! elrogyék súlya alatt... 
De fölkelek... megfosztalak... 
Egyetlen lányod elveszem. 
Ha elástad is, megkeresem, 
Ha elástad, én felásom azt - 
Hahó! hahó! hová szaladsz...?" 
Így, tüskén bokron botlik ő, 
Megtépi galy, megvérzi kő. 
De majd feláll és fut tovább 
Fájdalmát nem hiszi a láb. 
Minden erőt, még ami van 
Korhadozó tagjaiban, 
Mit a természet gondja ott 
Évekre bölcsen elrakott, 
Elékutat s eltékozolja 
Az őrültség, semmi haszonra. 
S míg ő mindjobban elmarad, 
Távol, sötét bokrok megett 
- Mint gyors-menekvő hold, mikor 
Felhők rónáin bujdokol - 
Mind távolabb, mind távolabb 
Feltűnik a futó lovag; 
Fejér lován fejér a hölgy, 
Sötét árnyékban űl a völgy. 
Majd a látás sem éri be, 
A hang sem jut füleibe, 
Félúton, mint fáradt golyó, 
Lankad a szem - lehull a szó, 
A villámos - az átkozó. 
"El, el...!" a mén gyorsan halad, 
Futnak visszafelé a fák, - 
Mellette versenyez a Vág, 
De tajtékos habja, hiába, 
Nem ér a paripa nyomába. 
"El, el...!" sohajt a völgyi szél, 
Midőn jobb- s balfelül kitér. 
Puha, selyemkezével a lyány 
Dús fürteit megsímogatván. 
Csattog az út: mint tűzvirág 
Fel-felfakadnak a szikrák 
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S meg eltünnek, mint buborék. 
Melyen a nap sugára ég. 
Zördűl a lomb, rezzen a vad 
S önkénytelen beljebb szalad; 
Fészkén megrebben a madár 
S álmában is megrázkodik: 
Friss martalékát a kuvik 
Elhagyja és messzére száll. 
Megdöbben a csendes magány, 
Visszhangja felriad s elámul: 
Ki jár ily késő éjszakán. 
Ki veri föl szokott álmábul; 
De - mint a nesz odább haladt - 
Lenyugszik újra, fák alatt, 
S a messziségben elhaló 
Dobogásra más visszhang felel, 
Míg azt is elhagyá a ló, 
"El, el..!"  

...S miért így futnia? - 
Lassítja habverő lovát 
És szétvigyáz a dalia. 
Előtte csend, utána csend, 
Az üldözéstől, látja, ment: 
De hölgye kér: "tovább! tovább!" 
Szegény leány! őt üldi még 
Egy rémalak, egy szörnyü kép, 
Mely szétzilált ősz fürtivel 
Megettök egyre fut, szalad, 
S nem éri el - 
El sem marad. 
Hiába fordul más felé, 
Szemét hiába hunyja bé, 
Az iszonyatos ősz alak 
Mindig szalad, mindig, szalad. 
Fejérbe fordult nagy szemét 
Őrája szegzi untalan, 
Arcán a holt ember sötét, 
Földszínü sárgasága van, 
S ez arcra véres könyje foly; 
Vonási torzak, mint mikor 
Valaki csufságul feszíti 
Képét, s az Isten úgy veszíti; 
Kezében éles, hosszu kard, 
Melyet magasan rázva tart; 
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Futtában amint lép a ló, 
Futtában akkor lép amaz 
S minden föl- és ledobbanó 
Lépésre kardjával hadaz. 
Olykor, egy-egy pillanatig, 
Valamivé elváltozik: 
Majd egy bokor lesz, majd egy ág, 
Majd egy kidölt fának fejérlő 
Csontváza, majd egy kőhasáb, 
Bámészkodó árnyas helyéről, 
Majd a kibukkant szőke Vág: 
De csakhamar előbbeni 
Rémalakját visszanyeri 
S fut egyhangúlag, egyaránt, 
Üldözve a szegény leányt. 
"Oh, csak siessünk" esdve kér 
"Hamar, hamar, míg el nem ér" 
S erősebben karolja át 
A hölgy az ifju derekát. 
"Ki érne -" kérdez és felel 
A hű lovag - "ki érne el? 
Mi üldöz, ah! mi képzelet 
Rémít, szerelmem, tégedet? 
Nézd: a sötét vár régen eltünt, 
Nézd: hogy marad a föld megettünk. 
Nem üldöz senki, csak magok 
Futnak velünk a csillagok: 
Mindenhová kisér az ég, 
Bizzunk az égbe Katalin; - 
Ott, ott az én jó csillagom 
Legszebb a mennyboltozaton, 
Fénye vezérl, hatalma véd: 
Ah mint ragyog, no lásd, no nézd!" 
De, mikor a lyány feltekint, 
A fényes csillag leszalad 
S kialszik, mint tüzes szalag. 
 

12  

E percbe'... szemközt... hah! mi ez? - 
Lovak robajja, harci nesz 
Zajdúl a hegysarok megől 
Kevély Oroszlánkő felől. 
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Jakusics az, ki felriadt 
Az iszonyatos hir miatt, 
A Hír miatt, amely soha 
Nem alszik, és szárnyas lova 
Idő, távolság emberi 
Határait nem ismeri. 
Az verte őt fel, ablakán 
Zörgetve késő éjszakán: 
"Kelj, kelj vitéz, most nincs idő 
Álmok ködében bolyganod: 
Sirban sohajt a deli nő, 
Temetve szép menyasszonyod. 
Fel, szaporán! fel, iziben, 
Élőhalottnak özvegye! 
Most csak a gyávaság pihen. 
Piarcodon a vári had 
Nem hallod-é mikép riad? 
Zablód körül nyerít a mén; 
Acélod megcsörren szögén, 
Hüvelyében nem fér hegye, 
Nyugvó helyén csördül magától. 
Hogy a természetlen apától 
Jegyesedet számon vegye. 
Boszúlni vágynak ők... s te tűrd? 
Hadd zengjen a tárogató, 
Mint a feltámadási kürt, 
A sírok álmát zaklató. 
"Fel, fel!" - s előbb mint elhaladt 
Gyors szárnyain a pillanat, 
Fegyverben áll az éji had 
S megindul - Jakusics elől - 
Kevély Oroszlánkő felől. - 
"Apám..." sikolt a hajadon, 
"Csitt!" mond az ifju és lovát 
Megsarkantyuzva félre vág, 
Hol legsötétebb a vadon. 
De sas szem és sasröptü mén 
Kiséri útlan ösvenyén; 
Utána felzúg, mint csata, 
Az üldözők gyors csapata. 
"Akárki légy," - üvölti nyers 
Hangán az úr - "sötét lovag, 
Ki gyönge nőt rabolni mersz, 
Megállj, hadd lássam arcodat!" 
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Rá a hegyek visszhangja szól, 
Fut a lovag s nem válaszol, 
Száguld a ló... de majd, de majd 
A bősz csoport köréje hajt; 
Előtte sziklás meredek, 
És egybe szőtt-font rengeteg, 
És - mintha a föld megrepedne - 
Egy bérc-sió vizásta medre; 
Mögötte és két oldalon 
Növekvő harci rialom, 
Acél csöngése, dárdafény, 
Szabadulásra nincsen ut, 
Kétségb'esés minden remény: 
Ezt híja védül a legény. 
Mint üldözött struc, körbe fut: 
"Gyávák!" kiált "nincs köztetek 
Ki megvíjon, mint dalia, 
Hogy ekkép, mint haramia; 
Mind egymagamra törtetek?" 
"Gyáva! a bajnok nem szalad: 
Állj meg tehát s védjed magad" 
Felel Jakusics hirtelen 
És a lovag mellé terem. 
Felzajlik a hadvész legottan, 
A két levente összeroppan, 
Szikráz a haragos acél, 
Suhint a lap, csorbúl az él. 
S mig fenn vihar csatáz, alant 
Nyögdécsel a rémült galamb. 
Egy szál ideg: a félelem: 
Hogy még van félteni-valója: 
Hogy még lehet boldogtalanb: 
Szivét ez, ami tartja fenn; 
S kettérepedéstől megója. 
De most... utolsó roppanat! 
A fegyverél mélyen behat: 
A két kar egyformán erős, 
A két vivó egyforma hős: 
De a pihentebb végre győz: 
Forgács leomlik hű lovárul, 
Szemeire halálköd hárul. 
S együtt lehanyatlék vele 
Kit védő karja ölele - 
Ki, mint repkény az oszlopon, 
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Csüggött a súgár bajnokon - 
Tört szivvel a szép hajadon. 
Ekkép, haj! ekkép dőlne le 
A fejedelmi jegenye 
Ha - időnek előtte még 
Tövére fejsze vetteték! 
S ekkép ölelné len is 
- Döltében is, fektében is - 
A hű folyondár, - csüggeteg, 
Fejérfürtös virágival, 
Gyökerétől elszakadottan, 
Lombjaival egybefonottan 
Hervadva, míg amaz kihal! - 
"Segély! segély: a hölgy elájul!" 
Parancsol s teljesít maga, 
Gyorsan leszökve ménlovárul 
Oroszlánkőnek bajnoka; 
S borzadva, mintha sejtelem 
Nyilallnék át az érc keblen, 
Hozzája lép, hozzá hajol: 
Ott fekszik a halotti mátka! 
A bánatos hold gyér világa 
Nyugvó, szelíd arcára foly; 
Keblét a lég nem emeli; 
Mozdulni nem bir semmi tag: 
De, amint hunyva voltanak, 
Hunyvák maradtak szemei; 
Azt gondolnák, csak álmodik, 
Mert a halál, e harmadik, 
Győztes vetélytárs, nem nyoma 
Újonnan nyert menyasszonya 
Szépségeire bélyeget: 
Egy torzvonást, egy kínjegyet. 
"Még él!" kiált örömteli 
Arccal Jakusics "élni fog!" 
És a halottan is deli 
Hölgyet lovára öleli 
S Oroszlánkőre felrobog. 
 

13  

Legott a bajvivás helyére 
Más nép gyülengez, más had ére: 
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Forgács, Szunyog hadnépe, kik 
Futtában a bomlott apát 
Őrködve, szánva követik. 
Későn jövének: a csatát 
Hallák, de meg nem oszthaták, 
Mindaz, mi ottan látható, 
Egy, a hegyekbe vágtató 
- Most eltünő - lovas csapat, 
Mely hölgyi alakot ragad. 
Mert, mielőtt homályba vesz, 
Felcsillámlik a női mez, 
S egyszerre, mint villámi lob, 
Kapván meg az őrült szemét, 
Utána iramlik Szunyog. 
Felrajlik és utána robban 
Csoportonkként a szolganép, 
Mig némelyek vérben, halottan 
A bajnok ifjat meglelik 
S borongó néma fájdalomban 
Dárdák nyelére emelik. 
Ekkép a zavaros tömeg 
Eléri Oroszlánkövet 
S mint ostromló tábor, megáll 
Magas, bezárt kapuinál. 
Minő had ez! mily képtelen! 
Mint a kacagó gyötrelem: 
Vezéri: egy őrült s halott. 
Mi célja van? mit akar ott? 
Avagy csupán élvezi a 
Borzasztó látvány gyönyörét, 
Midőn az őrült dalia, 
Fedetlen fővel, véres arccal, 
Megostromolja dőre harccal 
A vaskaput, a vár kövét? 
S míg eszeveszett átkait, 
"Nyilj, szikla, nyilj! repedj meg érc!" 
Miket üvöltve széthajit, 
A völgyodú, az ormi bérc 
Arcul meg arcul verdesik, - 
Dühöngve a várnak esik. 
Acélja gyors csapásitól 
A kapu öble kongva szól; 
Szikrát ver a fal, s mintha gúny 
Tüzes szikráit ontaná: 
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Széttörve a kemény kapun 
Jó kardja pengve hull alá. 
Fegyvere most a puszta kar, 
Ereje nincs, de ő akar, - 
S a tehetetlen őrülés 
Veszetten önmagába mar. - 
Ekkor váratlanul, hamar 
A vaskapu megdördül és 
Széles, kitárt karjaiban 
Nép látható csoportosan. 
"Itt van leányod: íme, nézd! 
Ismered őt, Szunyog vitéz? 
Itt a leány: szép, mint előbb, 
Zordon apa, temesd el őt!" 
Fájdalmasan igy a lovag. 
S alvó jegyesére mutat, 
Kit, ősei nagy paizsán, 
Gyászban hozat maga után. 
Felsír az apa s felkacag: 
Szeméből könnyek omlanak, 
Arcán nevető fájdalom 
Iszonyu torzképe vagyon; 
Üvöltő ajkán a kacaj 
Jajjá huzódik - és a jaj 
Fonák, csapongó, vad szeszéllyel 
Hahotává tördelőzik széjjel. 
Majd néz, merően, hosszasan: 
Szemén lelkének árnya van; 
Sötét, sötét árny, - oly borult, 
Mint a lélek, - a háborult. 
És fájdalommal, mintha kin- 
Forrás buzogna ajakin, 
Zokogja fel-felbuggyanó 
Szavait: hamisak azok: 
De, amely bennök felbuzog, 
Az érzet, hah, nagyon való! 
"Irgalmas Isten" - felkiált 
A vőlegény - "így van tehát!" 
S körültekint a romokon: 
Apán, leányon, bajnokon. 
"Szegény apa! te bűnödér' 
iszonyuan megbünhödél - 
Boldogtalan két martalék! 
Vesztökre, jaj, mért is valék -; 
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Oh, hű szivek! oh, nemesek!... 
De most igazságos leszek: 
Ha élvéjök utjokban álltam: 
Hadd egyesítsem a halálban!" 
Sohajt fel és szemeiről 
Keserü könnycseppet töröl 
Első, utolsó harmatot; 
Mely ott valaha fakadott. - 
Még szól, midőn engesztelő 
Fénnyel mosolyg a nap elő, 
Megelégelve a rövid 
Éjnek sötét borzalmait. 
E fölpirosló fáklya mellett 
Vitézek gyászos utra kelnek: 
A harci kürt reszketve búg, 
A harcfiak mind szomorúk. 
Jakusics a hű párt azonnal 
Ős Budetinre vezeti, - - 
S azóta csendes nyugalommal 
Kettőjöket egy sír fedi:  

Hát az anyaszív... Feleded 
Ének, hogyan repede meg? - 
Kitép, legázol a vihar 
Kemény tölgyet, nyiló virágot; 
A zöld mező télben kihal: 
De nézd el a sivó kopárt: 
Az asszu kóró ott sovárg, 
Hogy hervatag szálaival 
Jelképezze... a pusztaságot!  
* * *  

Oh vándor! ösvenyed ha jár 
Trencsén magas vidékein 
S a Vág kanyargó partinál 
Szemedbe ötlik Budetin: 
Nézd meg mohos falüregét 
S gondold hozzá e bús regét. 
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PERÉNYI 
I.  

- Holtodiglan... holtomiglan. 
Oh! ez nékem mind kevés: 
Üldöző rém álmaimban 
E hitszegő esküvés. 
A szerelem egy s örök, 
Nem födi el néma rög; 
Ketté a halál sem vágja: 
Átalér az más világba. 
A szerelem - 
Nem az a maroknyi föld, 
Mellyel a hüség, adója 
Végső szakmányát lerója, 
Eldobván a koporsóra; 
Nem is a gyász, a sötét mez, 
Melyet amily könnyen felvesz, 
Épen oly hamar leölt.  

- Eldobnád-e majd szerelmem 
Az utolsó marok földdel...? 
Vagy virággal s téli zölddel 
Bokrozod be nyugvó helyem?... 
Oh Ilona! túl a síron 
Hűségedet, monddsza, bírom - 
Bírom-e osztatlanul? 
S ha találkozunk egymással 
Majdan a feltámadással: 
Szűz szerelmed ép egésze 
- Esküdjél - ha enyim lész-e?...  

II.  

Gábor az, ki nagy sötétül 
Ilyet kérdez hitvesétül, 
Asztalán habzó kehely...  

(Az ötvenes évekből) 
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BOLOND ISTÓK 
1850 - 1880 

Első ének 
 (1850)  

Bolond Istók bekukkan a világba s megkezdi vándorlását. 
1  

Kedvem van énekelni (ritka kedv 
Egy idő óta!) s ami több, vigat, 
Vagy víg-szomorkást, melyben játszi nedv 
(Humor) nevetett s olykor szívre hat. 
Ám lássa múzsám, hogyha belekezd 
Bolond Istókként, és belészakad 
A legderekán, vagy már kezdetin is, 
Mielőtt alányomhatta volna: finis.  
2  

Szeretem én langy május-reggelen 
A permet-essőt, mely gyéren aláhull, 
Csillámfonalkint, a dörgéstelen, 
Napszűrte felhők tiszta fátyolárul, 
Midőn a tájnak élénk zöldje lenn, 
A szőke fényü légből visszahárul 
És sárgazölddé lesznek a sugárok, 
Melyekben a kelő nap átszivárog.  

3  

Szeretem a hölgy szép szemét, midőn 
Egyszerre könnyet hullat és mosolyg, 
S a még le nem simult bánatredőn 
Félénk örömnek kétes lángja bolyg. 
Szeretem, hogyha - mint tavasz-mezőn 
Árnyékot napfény - tréfa űz komolyt: 
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Ez a hullámos emberszív nedélye: 
Halandó létünk cukrozott epéje.  
4  

Szeretem nézni (bár lábam ügyetlen) 
Komoly-vig táncod, keleti fajom: 
Mikor feljajdul rátermett kezekben 
A hegedű s méláz a cimbalom; 
És olykor a bú fátyola lelebben 
S kiront a jókedv táncban és dalon: 
Egy élet e tánc, melyben lélek a dal: 
Kevés öröm, vegyítve sok bánattal.  

5  

Hanem dologra. Kit s mit akarék 
Megénekelni csak? Tudj' a manó, 
Hiszen nem is gondoltam arra még; 
Pedig, könyörgök, azt előre jó 
Megtudni mégis: ki az a derék, 
S mi rajta megénekleni való, 
Mielőtt az ember a jámbor papirra 
Tiz vagy tizenkétszáz verset leirna.  
6  

Hogyan kezdém hát? lássuk ott elül. 
"Kedvem... szomorkást... jászti nedv..." Igen; 
Tovább! talán még hősem is kerül: 
Ahá! Bolond Istók: ez jó nekem! 
Istók, szerény név, s rája címerül 
Az a Bolond szó illik képtelen: 
Gyöngynév! s mi terjedt fogna lenni, ha 
Viselné az egész familia!  
7  

Megvan. Tehát Bolond Istók. Legyen. 
Bár hősi tette most nem jut eszembe, 
S a monda sem fog rá semmit, egyen 
Kivül: mikor bekukkant Debrecenbe, 
De hát azért én lantom letegyem? 
Nem én! neki gyürkőzöm jóhiszembe: 
Nem ő az első, kinek érdemét a 
Hisztórikus csinálja, vagy poéta.  
8  
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Különben én igazságos leszek, 
Más érdemét Istókra nem ruházom: 
S ha mit netán az övéhez teszek, 
Kárt amiatt másik bolond ne lásson. 
Éljen, ki nagy bolond volt, mint ezek! 
No már, az első versben kér'm alásson 
Nem Istók, hanem Hűbelé Balázs 
Érdeme volt a mindenbe kapás.  

9  

Evvel tartoztam a históriának. 
Könnyült kebellel most jerünk odább: 
Ki volt Istók? szüléi kik valának? 
Ki nagy-, szép-, ős-, déd-apja s így tovább? 
Bohó kérdés! otromba egy kivánat! 
Hát tudom én minden feje-fokát? 
Annyit tudok, hogy első e családfán, 
Ki magát lóvá hagyta tenni: Ádám;  

10  

S hogy föl nem vette a családnevet, 
Annak oka, mert nem volt még divatban, 
Vagy szégyenelte kissé, meglehet, 
Ádám apó; de az mindegy; miattam 
Viselje bárki azt, amit szeret, 
Az igaz név előbb-utóbb kipattan, 
S minél több névvel és címmel takarják, 
Annál hamarébb kiüti a szarvát.  
11  

Ezt sem azért mondám, hogy vele bántsak 
Valakit - oh dehogy! távol legyen! 
Ahhoz konyíték félvállról csupáncsak 
(Mit nem vehetni tőlem rossz neven), 
Hogy ünnepelt hősem nem áll magán csak, 
Mint egy bitófa, a lét-ösvenyen, 
Hanem vannak szerelmes rokoni - 
S széles családja mindenütt honi.  

12  

Egyébaránt becsületére válik, 
Hogy, amikép bölcsőben fölvevé, 
Ő e nevet viselte mindhalálig, 
Nyiltan, anélkül hogy szégyenlené: 
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De a többi rokonja, mind egy szálig, 
Titkolja és még rá'dásul kevély... 
Mondják, e földön nincs elégedés: 
Ki zúgolódik hogy... esze kevés?  

13  

Azt még Bolond Istók se tette, mert 
(Négy szem között) nem volt hozzá esze, 
S ha olykor ő valamit feltekert, 
Az nem az ész volt, csak helyettese, 
Egy töksi homlok, mint a szénakert 
Indái közt az órjás csemege, 
Melyről aligha fogná phrenelóg 
Jóslani, hogy belőle zseni lóg.  
14  

Nincs ostobább, mint a külső idombul 
Belbecsre vonni következtetést; 
Megengedjen dr. Gall, de bolondul 
Keresi hajszálak közt az észt, 
(A dinnye az csak, mely úgy jó, ha kondul,) 
S nem mindig hősi termet ad vitézt: 
Például, ott van a kis törpe lengyel, 
Szegény! ő meglehetős majom-ember.  
15  

Ki éneklendi meg dicső csatáit? 
S ki hallja meg a költő énekét?... 
Azonban Istókhoz térnem muszáj itt, 
Nem is kerítek ily nagy fenekét, 
Pegazusom még most szépen leszállit, 
De, ha tovább sarkantyuzom, le-vét: 
Jobb lesz tehát gyalog sétálnom addig, 
Hol hősem első nyikkanása hallik.  
16  

Füstös vityilló gunnyaszt egyedül 
Puszta-középen, mint egy vén banya, 
Ki gombolyagba töpörödten ül 
S élére áll födetlen kóc haja; 
Két asszu kar az oszlop kétfelül, 
Melyekre lebókol a csősz tanya: 
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De mellyik tartja egymást: oszlopok 
A kunyhót? vagy viszont? kétes dolog.  
17  

Midőn azt mondom: "tartja" annyi mint- 
Ha mondanám: "tartotta, egykor, régen": 
Mert már biz annak híre-hamva sincs: 
Nem úgy csinálták, hogy örökös légyen. 
Palotát épit a dús, kéjekint, 
Századok élte van szilárd kövében: 
De ő csak egy szú, féreg, vagy penész, 
Mely egydarabig őröl, váj, tenyész,  

18  

Avval kimúlik. Oh mért örökíted 
A halandóság emlékezetét 
Halandó ember? és mért nehezíted 
Az elválást attól, mi nem tiéd? 
Elhunyt apáid által létesített 
Minden műemlék nemde nem sötét 
Koporsó, mely körül az egykor éltek 
S kimultak árnya leng; mint gyász kisértet  

19  

Nem volna-é jobb, mint szokás halottal 
Elásni a köntöst, melyet viselt, - 
Megsemmisítni hajlékát legottan 
S utána föl nem hagyni semmi jelt, 
Hogy az uj nemzedék frissen, nyugodtan 
Virulna helyén, mint tavaszra kelt 
Természet, amelynek föl nem találnád, 
Új életében, mult évi halálát?  

20  

Azonban ezt én fütyülöm, szegény 
Poéta, vagy tán csak versifikátor, 
Gondolva, hogy zarándok jövevény 
Számára elég egy veszendő sátor, 
Amely, ha bujdosója tova mén, 
Leroskadván, legyen földdé magátol: 
Palotám persze nincs; ha volna, tán, tán 
Máskép beszélnék. Hátha megpróbálnám!  
21  
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Füstös vityilló áll tehát, vagy ül, 
Vagy guggol, összetörped, zsugorog 
Sik pusztaságban, mélán, egyedül; 
Körötte dúlakodó viharok 
Egymás hajába estek. Zúg, repül 
A szél, - a vemhes felleg kavarog; 
Borult az ég: a támadó veszély 
Láttára elfödé szemét az éj.  

22  

Sötét van; ámbár a felhő szivén 
Tűz-fájdalomként gyakran átnyilallik 
Egy-egy villámlás - egy rövidke fény - 
Mire a felleg kínmoraja hallik, 
Stb. - De minek vesződöm én 
Ezekkel? innen-onnan meghajnallik 
S addig benézünk a csősz-kaliba 
Méccsel világitott titkaiba.  

23  

Középen, t. i. a terem 
Közepén; négykézláb egy bizonyos állvány 
Áll, mint komoly bölcs, szenvedélytelen, 
Nehézke méltósággal pauzálván;. 
Dagasztó lábnak híják sok helyen; 
Öblös tekenőt emel görbe vállán, 
Melyben, kovásztól szellemet ha nyér, 
Feltámad a rozs, mint élő kenyér.  

24  

E lóca mellett, vagy épen alatta, 
Fetrenge földön egy új csecsemő, 
Pogányul ordítván az istenadta 
Hogy szinte rászakadt a tekenő, - 
Talán jövendő életét siratta?... 
A rossz fedélen átcsurgó eső, 
Mely, tóba gyülvén, majd felvette őt, 
Szolgáltatá az első feredőt.  

25  

Nem messze tőle, eszméletlenül 
Fekütt, a nyirkos szobaföldre végig- 
Omolva egy nő; karja merevül 
Egy tészta volt... mind a kettő könyékig; 
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És senki, senki sincs rajtok kivül 
Jelen, hogy ápolást nyujthatna nékik; 
Egy lélek sincs... csupán egy; ott a vackon 
Halállal küzködő öreg vak asszony.  

26  

A csősz... no, a vén csősz, mint rendesen, 
Távol serénykedik hivatalában, 
Horkolva lelkiösméretesen 
Valahol a vetések oldalában; 
Se' a mennydörgő mennykő fénye, sem 
A zápor, mely hull isten-igazában, 
Nem képes, hogy kiforditott bundája 
Álmaiból a hű embert kivájja.  

27  

Alszik tehát: álmában hortyogat, 
Élvezve sok szép lelki látományt, 
Markol temérdek csősz-garasokat, 
Üveg pálinkát és pipa dohányt; 
Hatalma roppant: akár a lovat 
Behajtsa törvényes zálog gyanánt, 
Akár elnézze, (holmi kis jutalmat 
Beszámitván) a megtérdelt tilalmat,  

28  

De, bár alunnék ítélet napig, 
Azt mégse álmodná meg, hogy mi történt 
Ott, hol az "anyjok" és "a lyány" lakik; 
Az ember ilyet sose képzel önként, 
Nem is dukál az eskető papig 
Gondolni rá. Hisz érti ő a törvényt: 
Hogy volna máskép, télen úgy, mint nyáron, 
Hites személy, kerűlő a határon!  

29  

Pedig való volt, szemmellátható; 
Csak az öreg vak nem láthatta szemmel, 
Hogy mit palástol gondosan Kató. 
Szegény asszony! lefekütt jóhiszemmel, 
Azon siralmas, de önmegadó, 
Szivnyugtató keresztyén érzelemmel; 
Hogy, istenfélőnek nevelve lyányát, 
Eleget élt elnyerni koronáját.  
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30  

S már látta azt, az égi koronát, 
Már bomladoztak földi köteléki, 
Midőn egy éles hang: "kovát! kovát!" 
Majd csakhogy a kezéből nem üté ki 
Az égi kincset. Fölriada hát: 
Füle zúg...? nem tudá, higyen-e néki: 
Várt egy kicsinyég, majd irtóztató 
Hangon üvölte: "Gyermekem! Kató!"  

31  

De a lyány, kit becsületes nevérül 
Többször szólíta, egyszer sem felelt; 
Erőlködék hát fölkelni helyérül 
Az aggnő, ami nem menvén, fülelt: 
"Kié az a gyermek?" kérdé, szivérül 
Lehazudandó a mázsás terhet, 
"Miért nem szól az anyja, vagy te, lyányom? 
Vagy itt hagytál beteg... halálos ágyon?"  
32  

Ismételé, de válasz nem jöve 
A többször ujra kérdező szavakra: 
Az ég villámra villámot löve, 
Csak az felelt; isten tüzes haragja; 
S nem messze immár lángoló köve 
Miatt kigyulván egy nagy szénaboglya 
Irtózatos robajjal porraégett... 
Intés gyanánt a gazda bűne végett.  
33  

Igy, mikor én mindentől elhagyottan 
(Tavaly nyáron51 esett, nem költemény) 
Kergette önnön lelkemtül futottam, 
És láthatáromon nem volt remény - 
S kétségb'esés örvényeig jutottan 
Kezem égre emelni nem merém: 
Egy - asztagomba feddőleg hajított - 
Villám-üszök imádkozni tanított.  

34  
                                                      
51 1849 augusztus végén. A. J. 
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Ekkor (a mondott éjjel, nem tavaly) 
Eszmélni látszék az elhalt leány, 
Kebléből hosszu és nehéz sohaj 
Erőlködött halványkék ajakán; 
De a színt képzelem csak, mert olaj 
Nem volt a mécsben, igy nem láthatám; 
Gondolta a mécs, minek égne jobban, 
Hol egy vak, egy kisded s egy félhalott van.  
35  

Két félhalott inkább: az, ki sohajta 
S ki azt meghallá és megismeré; 
Reszketve nyilt meg a koros nő ajka; 
Testét halálos harmat kiveré; 
Üres szemével - mintha volna rajta 
Mit nézni - bámult a sohaj felé: 
Azt várta tán, hogy több is jőjön... és 
Valóban jött is egy süket nyögés.  
36  

Az ifju nő, vagy inkább hajadon, 
Vagy egyik sem... - no a mely'k jobban illik, - 
Még folyvást ott hevert a pamlagon 
(Az istenadta földön t. i.) 
Szemei zárvák, keblébe szabadon 
Nem jár a szellő; még ájulva mindig: 
De mintha lelke így is érzené 
A szemrehányást, nyugtalan belé.  
37  

Tulajdonkép nem is volt szemrehányás 
Az, melybe mostan az aggnő kitört: 
Átok-, halál-, és kárhozat-kivánás 
Volt, mely egy szóban káromol s könyörg; 
Midőn sebet a lélek önmagán ás -, 
Kétségbeesésben talál gyönyört, 
És, mint vészföcske a hullám-csatában, 
Magasra, mélyre száll önviharában.  

38  

Oly állapot volt ez, mint aminőt 
Jóbnak tanácsolt a házsártos asszony: 
"Átkozd meg tenmagad" készlette őt 
"És halj meg!..." Volt esze, hogy rá ne hajtson. 
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Nem is hajtott rá, - így szépen kinőtt 
Fekélyiből; de öregünk a vackon, 
Ki oly türelmes, mint Jób, nem vala, 
Megátkozá magát és... meghala.  

39  

E percben a tiszteletes homályban, 
Milyet haldokló mécs idéz elő, 
Két tünemény jelent meg a szobában: 
Ifjú az egyik, fürge, víg, merő 
Hús, vér, egészség; büszke hév szavában, 
Sajátja szépség, szellem, kedv, erő, 
Arcán elégséges remény világolt 
Átfényleni egy örökkévalóságot.  

40  

E volt az Élet. Szemközt vele, lomhán 
Egy más alak is tántorgott elé, 
Szúette karjait keresztbe fonván; 
Bordája szürkén dűlyedt kifelé; 
Köntöse nem volt, egy halotti ponyván 
Kivűl, mely, ámbár sarkait veré, 
Nem takará el a váz semmi tagját, 
Kitünteté minden bötykét s darabját.  
41  

Röviden, egy górlábu, hórihorgas 
Csontváz jelent meg: ollyan, amivé 
Leszünk mindnyájan, hogyha majd lesorvad 
Rólunk az, ami éltünket tevé, - 
És nem marad más: kaponya, meg ordas 
Csontok, melyekről a hust leszedé 
Ugyanaz a lég, mely éltette hajdan, 
(Azért hizlalta, hogy levágja majdan.)  
42  

Csontváz! halálfej! Írtózom. De mért 
Iszonyodik az ember önmagátul? 
Ez a fő, mely ma képzel, gondol, ért, 
E mellkosár (mely néha fáj, galádul!) 
E kéz, mely mostan is cérnára mért 
Sorokat irkál, rímbe szedve hátul: 
Mindez halálfej, csontváz, - nemde nem? 
Egy év különbség, vagy tán annyi sem.  
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43  

Hidegen állt meg a váz. Gúnymosolyra 
Vonultak volna ajkai talán, 
De ajka nem volt, amit félrevonna, 
Rég elfogyott az, férgek asztalán: 
Sötét gödörré sűlyedt szeme, orra; 
A rózsakárpit arcának falán 
Megszünt virulni, csupán a fakó 
Rom, puszta csont, maradván látható.  
44  

Az ifju visszarettent: "Hah? megint te? 
Mindig te!" és elforditá szemét, 
De a másik zörgő kezével inte 
S maradni kényszeríté ellenét: 
"Számolsz!" dörögte, és mohón tekinte 
Egy lapra: "hm! hogyisne töltenéd 
Be a világot proletár sereggel; 
Egy, kettő, három: ez több egy gyerekkel."  

45  

Igy szóla, és háromból kitörölt 
Egyet, - no, ez nem sok, mindet akarta, 
De a fiú hatalmasan pörölt 
És a lapot keményen fogta marka: 
"Enyéim ők, ha mondom! meg ne öld -" 
A dúlakodás jó sokáig tarta, 
Nem egyhamar lőn, míg a fiatal 
Részére dőlt el a párviadal.  

46  

"Legyen" mond a Halál: "mért küzdjem én?" 
A kénytelenségből erényt csinálván; 
"A győzelem előbb-utóbb enyém: 
Szolgám az inség; annyiféle járvány, 
Kórság, nehéz bú, gond, vak esemény; 
S mi oly szépen terjed a föld határán, 
A bűn; továbbá hadvész, cholera; 
Doktor, adó, rossz vers, etc."  
47  

Ezt mondva eltünt egyik egyfelé, 
A másik másfelé, mint egy olyan pár 
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Hitves, ki a válópert megnyeré; - 
Ideje is volt, mert az ablakon már 
Hajnal pirosló fénye tört elé, 
A rózsahajnalé, mit annyi kontár 
Mázol le, úgyis, íróasztalán, 
Hogy szégyenében oly piros talán.  

48  

A "rózsaujju hajnal" mint Homér, 
A költők apja, szokta mondani, 
Mig egyszerűen olaj és babér 
Koszorut viseltek a dal fiai, 
S nem éltek-haltak ugy minden gyomér' 
- Csakhogy virítson - mint a mostani 
Költönc had, amely (egy-kettőt kivéve) 
Minden badarságot feltűz fejére:  
49  

Piros galandot, zsályát, tulipánt, 
Százszorszépet (de mely egyszer se' szép), 
Üveg kalárist, rézgombot, csalánt, 
Mit egy bolond, vagy csóka, összeszéd, 
Idegen tollakat, szemétre hányt 
Sok színü rongyot és több ily izét: 
Melyek fölé még csörgősapka jő 
Hirdetni fennyen, hogy "poéta Ő."  
50  

Ezenben a csősz őkigyelme, fogta, 
Fölébredt és fölebb tápászkodott, 
Száját, ameddig nyult, széjjelnyitotta, 
Leásitozván egy hang-nyolcadot; 
Majd ökleit szeme gödrébe dobta 
S midőn kivette, látván a napot - 
(Mely épen akkor kezde fél fejével 
A sik lapályon nézdelődni széjjel  

51  

Mint egy kis gyermek a nagy asztalon, 
Ki lábujjhegyre áll, hogy azt elérje) - 
Torony-irányt vőn, át az ugaron, 
Az ő szerény hajlékának feléje; 
Sem a légillat az éroldalon, 
Sem a pacsirták fönnkelő zenéje 
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Nem bájolák őt, - csak az a pohár 
Gugyi, mely (mint képzelte) rája vár.  

52  

De, mintha teljes földi életében, 
- Le nem számítva bakkancsos korát 
Sohasem forgatá vala kezében, 
Oh gugyi! a te szalmás csutorád, - 
Ugy elfeledte azt rémületében 
Midőn elérte önnön pitvarát, 
Hol egy régóta nem hallott zene 
Ily szóra fakasztá: "mi a f...?"  
53  

Azzal belépett és odatapasztá 
Szemét, hová a fül vezette azt, 
Megállt, könyökét botjára nyugasztá 
S bámulta hol az orditó kamaszt, 
Hol ennek anyját. Ajka nem szalasztá 
- Szitok képében sem - ki a panaszt: 
De, két marokra fogván a botot, 
Ütés végett neki húzalkodott.  

54  

Három nagy gondolat villant keresztül 
Fején egyszerre, vagy egymás után: 
Első: agyon zuhintni gyermekestül 
Leányát; - másik, hogy kétágu fán 
Szellőzni mégse jó - mert hátha meghűl 
"Az ember, ugy köntös nélkül, csupán; - 
Harmadszor azt is elgondolta bölcsen, 
Hogy a pokolban fűtnek ám erősen.  
55  

E két utóbbi gondolat legyőzte 
Az elsőt, - így történt, hogy a botot 
Alábocsátván (mint igazi csősze 
Indulatának) rátámaszkodott. 
Agyába' mit, mit nem, sokáig főze: 
Végtére szörnyümód felkacagott, - 
Hogy majd kiorditá a nyelve csapját 
A gyermek, mig túlríhatá nagyapját,  

56  
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Ki most kacagva ment az ágy felé 
Hol jó hitestársát alunni vélte: 
"Anyjok! hej anyjok!" (s fuldokolt belé, 
Mig e néhány szócskát végig beszélte) 
"Anyjok! na nézd e rossz lyányt mi lelé... 
Hogy'a nyilába tudsz alunni délbe? 
Nem lát'd - de hisz' hogy látnád - a napot? 
Hanem füled van egy pár: hallhatod  
57  

"Ezt a kerékcsikorgást, hahaha! 
Kelj, Sára, kelj! hogy' van alunni lelked? 
Örülhetsz, már ki van az orgona, 
Ennekutána hárman énekeltek. 
Hé... hé! tán csak nem állt el a szava? 
Elég tennap úgy elébb s tovább szédelgett... 
Megrázta vállon, megfogá kezét: 
S torkán akadt a szusz, meg a beszéd.  
58  

Mert amidőn Sárát megrázta vállba, 
Mind a két vége megmozdult belé, 
Mintha darab kővé lett volna válva: 
S midőn fagyos kezét is meglelé 
És észrevette, hogy leesve álla, 
Csakugy tekinte jobb és balfelé, 
Mintha valakit várna hirtelen, 
Vagy kérdené: "kim lesz, már Istenem?"  

59  

De szót se szóla, csak gyorsan kifordult 
A házból és elbútt a ház mögé; 
Ottan szemének forrása kicsordult 
S két tenyerével arcát elfödé, 
Paraszt keblében iszonyú vihar dult 
S nem hallgatóság kedviért nyögé 
Fájdalmait... hisz, ameddig belát, 
Alig vehetni föl egy-két tanyát.  

60  

És ráborulván a kunyhóereszre, 
Mint egy koporsó födelére, ott 
Keservének zúgóját megeresztve 
Sokáig és keményen zokogott. 
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Nem, mintha tán oly rendkivül szerette 
Volna leányát s a szegény vakot: 
De megszoká ezt és amaz után vőt 
Reméle, aki majd eltartaná őt.  
61  

Magát siratta. Önzés. No de hol van 
Igazi bánat, amely nem önös? 
Ki nem veszíte semmit a halottban, 
Képmutatólag sír, vagy közönyös; 
Minveszteségünk az, bármely alakban, 
Mi a búnak mélységet kölcsönöz: 
Kemény igazság! - Hát mért kegyeli 
Az ember a bút...? Mert oly emberi!  
62  

Déltájban a pusztát nyakába vette, 
Bekóborolt nyolc vagy kilenc tanyát; 
Idő telt abba, míg elősze'hette 
Segédül azt a két-három banyát, 
Kikkel a tekenő helyére tette 
A holtat; - a földön fekvő anyát 
Ellenben ágyra vonták, a halott 
Helyére... hisz mégis puhább van ott!  

63  

Dologidő volt: ember a világért 
Sem vala - sírt hogy ásson - kapható: 
Megásta hát ő, - minekutána rá-kért 
(Pálinka szónál) egy nyujtóztató 
Banyát, hogy fusson éneklő diákért, 
Avval, deszkája nem levén, a tó 
Gyékényiből (mint bölcsőt egykor a 
Mózes szüléi) koporsót fona.  

64  

Másnapra kelve, úgy délforma reggel, 
A közelebb látszó torony felől 
Feltünt a mester, vagy két szál gyerekkel, 
Hatalmasan pipázgatván elől. 
Most, egy lepedőfajta lebenyeggel 
Takarva, kihozták onnanbelől 
És ház elébe tették a koporsót; - 
Kapott ez alkalmon Pityeri Erzsók.  



 ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK 221 

65  

Nem volt Erzsók asszonyhoz fogható 
Rágalmazója teljes életében 
A boldogultnak: most a sirató 
Nem más, se' több, mint Erzsók néni épen. 
Reáborula hát s szivreható 
Verset rögtönze pythia-dühében: 
Legajdolá éltét, mind egy betűig, 
Belehordva mindent, istentől... csepűig.  

66  

És még talán most is gajdolna, ha 
Mest'ram ki épen odaérkezett, 
Nagy mérgesen rá nem kiáltana: 
"Ne bőgjön ott, mint valamely veszett..." 
De a hasonlat nem t'om mi vala 
Minthogy további simile helyett 
Félvállra csapta száját és rikolta, 
Mint valamennyi mester, Kálvin óta.  
67  

A két tanitvány, duzzadó nyak-innal 
Erőlködé a felső nyolcadot, 
És mintha fojtogatták vón' patinggal, 
Fejökbül a szem úgy kidagadott; 
Tán az akasztás sem jár annyi kínnal... 
De most mind a kettő felkacagott, 
Mert az, ki hősem lesz (ha könyvem elsül) 
Közéjök orditott impertinensül.  
68  

A mester összehúzta homlokát, 
Kacsinta szemmel, majd öklével inte: 
De a két gyermek (noha szándokát 
Érté) nevetett, a rogyásig szinte; 
Amaz tehát a pálca vastagát 
Fordítva, jól nyakuk közé legyinte; 
Mire a kettő kétfelé szaladt: 
Mest'ram az ének közepén maradt.  

69  

Mit vala tenni? elkáromkodá 
Magát, hogy a botrányt jóvá tegye; 
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Aztán a pálcát hón' alá fogá 
S azt nézte, merre a torony hegye. 
"Isten nevében, ingyen", mormogá, 
"Elég volt ennyi, sőt ezt is vegye 
Köszönettel az úr-adta holt szegénye: 
Ne pompázzon, ha üres az erszénye."  

70  

Könnyes szemekkel fogta most ölön 
A férj halottját s egy gödörbe tette, - 
Hol földi-bodza, vad paréj, üröm, 
Varjútövis, bojtorján nő felette; 
Emléke nincs fel, sem fán, sem kövön, 
Dombját az első zápor eltemette: 
De, födné bár a gúlák sziklahalma, 
Volna-e akkor csendesebb nyugalma?!  

71  

Hosszas valék, de Byront követém: 
"My way is, to begin the with beginning" - 
Azaz hogy kezdem a legkezdetén; 
(Ő mondja ezt, pedig különb legin' mint 
A többi dúdoló e sár-tekén; 
Vagy ha nem is, különb bizonnyal mint mink.) 
Méltán! hisz' a kis búszerző elég 
Sokat tön már, noha picinyke még.  
72  

Nagyanyját holtra bosszantá: ez egy; 
Nagyapját majd bitóra vitte: másik; 
Nem várta, 3-adszor, míg végbe megy - 
Megháborítá régi szent szokásit 
A temetésnek. - Igy hát csak eredj 
Zoile! vidd el szemhunyorgatásid: 
Mert amit írtam - hisz' nyilván kitűnik, 
Hogy amit írtam, kell, mind egy betűig.  

73  

S még egy okom volt, hogy a földi lét 
Küszöbén - halandó pályánk indóháza 
Körül - ragadjam meg hősöm fülét: 
Nehogy az olvasó nagy-fel csigázza 
Kiváncsiságát, s főrangú szülét 
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Várjon, ha egykor a titok külmáza 
Lepattan. - Oh ne, nyájas olvasó! 
Nem drágakő biz e, csak békasó.  
74  

A temetésnek vége lőn. Eloszlott 
A nép (mindössze vagy három darab); 
Mily állapot, midőn az így kifosztott 
Szivvel az ember egyedül marad! 
Éreztem én, haj! mert nekem is osztott 
A végzet ilyen üröm-poharat, 
Midőn sirjátul a legjobb anyának 
Küszöbére léptem az üres tanyának.  
75  

Ketten valánk ott.... számra legalább; 
Leszerelt hárfán a két szélső ideg; 
Egy alpha, egy ómega a család 
Tépett könyvébül: ifju és öreg: 
Én, ősz apámmal. Nem magam tehát: 
De hol van oly magány, oly bús, rideg, 
Mint mikor ő ott ült, az élet árnyán, 
S én virraszték szemének éjszakáján!  
76  

Szemének éje, lelkének borúja 
Nem gyötri többé. Még ezt a napot 
- Előbb mint a halált - meglátta ujra... 
Szerencsésb mint Izsák, megáldhatott. 
Majd életét lenyomta önnön súlya, 
Az évhalmaz tömegbe roskadott, 
Mint ama bálvány, mely érc és ragyog 
Felül - csupán alapja rossz anyag.  
77  

A csősz sokáig egy zugolyban űle, 
Anélkül hogy fel is pillantana; 
Míg, felüdítő álomba merülve, 
Nyugodtak immár csecsemő, anya. 
Majd közelébb, az ágy mellé, kerűle, 
Majd mintha olykor felsohajtana 
És könny rezegne odvas szemein: 
"Pihenjetek, édes jó lelkeim!"  
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78  

Egyszerre csak valami gondolat 
Ötlék eszébe, ollyan, amitől 
Az ember, minden hosszas fontolat 
Nélkül, felugrik és danol, fütyöl. 
Ő nem danolt, fütyölt; de ment, szaladt; 
Feljárta a határt mindenfelöl: 
De sem vetés közt, sem az ugaron, 
Melyet behajtson, nem volt egy barom:  

79  

"Pedig nekem most" végre fölkiálta, 
"Pedig nekem pénz kell, igen nagyon! 
Szegények, ők ne lássanak hiányt: ah, 
Kim lesz nekem, ha őket elhagyom!" 
Várt, leskelődött, mint egy pók; hiába! 
Nincs ami hálójába akadjon; 
Elúnta egyszer, - cselhez nyúlt: saját 
Legelőjéről behajta egy gulyát.  
80  

Értsd: a gulyáé volt a legelő, 
Nem a csőszé, nem is botja körében. - 
Esküdve rontott a gulyás elő, 
Hogy őtet uccse, most szunyadt el épen, 
Azóta egy fél harapást tevő 
Kárt is sokallna a tilos füvében: 
Hiába! csőszünk "hittel doceálta", 
Hogy a gulyát kártételen találta.  

81  

Így pénzre kapván, mindenek előtt 
Jóféle törköly-pálinkát veszen, 
Attól nyer, úgymond, a beteg erőt; 
Egy korsóval fejéhez is teszen. 
Majd arra gondol, a keresztelőt 
Hogyan lakná el ünnepélyesen; 
De szűk levén saját tapasztalása, 
Pityeri Erzsókot hivá tanácsra.  

82  

Legott ajánlást tőn Erzsébet asszony: 
Majd ő besétál a paphoz gyalog, 
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Ugyis van egy kis dolga a piarcon, 
Egy füsttel végbemegy mindkét dolog; 
A csősz pedig komákat hívogasson, 
A komaság majd sütni-főzni fog: 
Kinek lepénye lesz, kinek kalácsa, 
Lesz csőröge, tésztasulyom, pogácsa,  

83  

A csősz helyeslé a lepényt, kalácsot, 
Bélest, pogácsát, sulymot, csőrögét; 
Szintúgy nyelé a jóizű tanácsot; 
De nem felejtve szalmás üvegét, 
Komám-asszonnyal addig áldomásolt 
Belőle, mig elérték fenekét: 
Akkor találós ésszel Erzsi néne 
Egyet lök a dolgon:" Na! menni kéne."  

84  

Mondván, ölébe vette a fiút 
És elporoszkált a vert ösvenyen; 
Papucs-sarkától a mezei út 
Mértékre tapsol, amerre megyen; 
Miből a lesz, hogy a városba jut, 
Városba érve, papnál megjelen: 
Elmondja mit hoz, - egyszersmind a karján 
Nyugvó fiúcska búbját feltakarván.  
85  

A pap viszont elsöpré a nehány 
Garast, könyörge, s azt kérdé: kinek? 
De Erzsók nem felelt, - nehéz talány 
Volt e kérdés a jámbor néninek. 
"No, mondja hát, ki lesz? fiú? leány?... 
"Úgy úgy galambom" súgdos az öreg, 
"Kereszteljük - ne holmi cifra névre: 
Katónak, az édes anyja nevére."  
86  

Vőn hát a gyermek Katalin nevet. 
Erzsébet asszony távozék nyugottan, 
Egy-két gyüszűnyi... mit, mit nem? - bevett 
S hazafelé botorkázék legottan; 
Mit bánja ő, ha fű-fa ránevet! 
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Papucsa elmaradt hite-hagyottan, 
De, többi részben, Erzsók néni már 
Ott megy, hol az út X betűt csinál.  
87  

Azaz hogy menne ő, haladna, látszik, 
Hiszen mindég elüljár a feje, 
Igen ám! szegény feje sietne váltig, 
De a két láb nem érkezik vele, 
Ez, - mint a rossz ló, mely jászolra vágyik 
S ha egy kaput sejt, mindjárt térne le, - 
Minden lépten-nyomon fekünni készül... 
Míg, lám, a főt is elrántá vitézül!  
88  

Lőn pedig egy alföldi púpos gáton, 
Hogy Erzsók asszony négyfelé terült 
S feledve mindent, mindent a világon, 
Fenéktelen álomba szenderült; 
Ő maga ugyan ott maradt, a háton, 
Ellenben a kisded lehengerült 
A mély árokba, melynek tekenője 
Puha pázsittal volt körül benőve.  

89  

Ott egy vad tüske (az, melynek faját 
Török sertések hozták Debrecenbe) 
Szelid árnyékkal védve fogta át, 
Nem is nyikkant szegény a hűs verembe'; 
Most kém-szemektől nem bosszantva járt 
Az idő, és merült a végtelenbe 
Mind akkorig, míg Erzsók néni végre 
Föleszmélt e viszályos földi létre.  

90  

Midőn felvirradt álma éjjelébül 
S kinyitogatta szeme ablakit, 
Első tapasztalása lőn, hogy szédül 
S fáj a feje, nagyon fáj. Második: 
Hogy nem kel ő most dunnája pihéből; 
Aztán: hogy ő nem is ottan lakik; 
Aztán: hogy ő tán az idén se' járt ott: 
"Hm, hm! a sok kicsi ujfenn megártott!"  
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91  

Körültekinte és örömmel látta 
Hogy, ameddig belát, senkit se' lát; 
Most, gondolá, nincs semmi dolga hátra, 
Mint hazamenni; ballagott tehát; 
Az a kis ostoba meg' nem kiálta 
Utána, - nem jelengeté magát 
Sem egy csuklással, sem valami prüsszel: 
Hiszen csak adna jelt egy árva pisszel!  
92  

De nem! hanem midőn már látható 
Sem vala Erzsók néni a határon, 
Akkor kezdé el a rívást Kató; 
Szerencse mégis, hogy jött végre három 
Szekér cigány... ország-világ futó 
Nép, - sátorok lakója télen, nyáron: 
Ezek az árva sírót meglelék 
S a barna rajkók közzé göngyölék.  

93  

Avval gyüh! délfelől éjszakra, mert ők 
Keresztuton jövének nótabéne; 
Majdan elértek egy kis füzfaerdőt, 
Hová az út lélekzet-venni méne, 
Ott eltünének a ravasz tekergők: 
Mialatt a másik úton Erzsi néne 
(Csupán fejére lévén panasza) 
Csendes kedéllyel ballagott haza.  
94  

Azonban a csősz, meg némely komák, 
Nehezen várták a keresztanyót; 
Nem kezdheték el a nagy lakomát 
Míg a mulatság hőse oda volt; 
Figyeltek ajtón és ablakon át, 
De nem láttak semmi látnivalót; 
A csősz felállott egy vigyázó-fára 
Hogy messze lásson a sík láthatárra.  

95  

Egyszerre, kit lát? a jó öreget 
Mellékirányba mendegélni távol. 
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Kurjant felé, kalappal integet; 
Nevén kiáltja gégeszakadtából; 
De az szónak sem áll, mint egy siket, 
Arra se' néz hanem, ugyancsak lábol: 
Hazafelé tart, oda, hol tanyás 
Az öreg "apjok", Venyige Tamás.  
96  

Egy ízben észrevette hogy köszönget 
Feléje a csősz és kalappal int, 
"Ej!" monda, - "hát isten megáldja kendet" 
S tovább inalt Erzsók asszony megint. 
Ennek láttára nagyokat köhentett 
A csősz; de mit vala tennie, mint 
Szaladni nyomban Erzsók néniékhez 
S megtudni, hogy ment a menőke véghez.  

97  

Volt ugyan Erzsók asszonynak elég 
Széles, hosszú, mély emlékezete: 
Hét vármegyében nincs olyan cseléd 
Kinek ne tudná minden élete- 
Sorját, - szép-anyja és apja nevét, 
Ki volt rokonja, honnan erede: 
Hanem, mi történt reggel óta véle? 
Ez egyre semmi módon nem eszméle.  

98  

Lön hát igen nagy lótás meg futás 
Nyomába jőni a szegény fiúnak: 
Hová tünt a szerencsétlen dudás? 
Ki lopta volna el tehernek, búnak? 
Denique addig lett minden tudás, 
Hogy mostan ebből még semmit se' tudnak; 
De majd idővel kilelik a sorját, 
Kurrenst bocsátnak róla, kidobolják.  
99  

Mit volt csinálni? gondolom, megették 
A sok pogácsát, sulymot, csőrögét; 
Azonban a cigányok messzevitték 
A csőszi kunyhó árva gyermekét; 
Ha kérded, olvasó, mivégre tették 
Ezt a cigányok? olvasd e regét: 
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Légy béketűrő, majd kisűl alább, 
Mi hasznot hajta nékik e nyaláb.  

100  

Kilenc mérföldig meg se' állapodtak, 
Hanemha étetés végett talán: 
Lehet, hogy kissé hir ne'kül rakodtak 
Valaki házában, vagy udvarán. 
Most, bátorságba tett bőrrel, kifogtak, 
Sátort verének egy domb oldalán, 
Honnan az út egy kis faluba jára, 
És szép kilátás nyílt a sík Tiszára.  

101  

A nap hanyatló-félben vala már, 
Az égen semmi felhő, semmi rojt, 
Csupán ott hamvasabb a láthatár, 
Hol a menny széle a földhöz hajolt; 
Néhol sötétes lombokat csinál - 
Mely a redőtlen éggel összefolyt - 
Egy lomha füst, gyér kunyhók vándora, 
Vagy messzi útak fellengő pora.  

102  

Különben a lég csöndes, néptelen; 
Kék távolában itt-ott függ vala 
Egy barna szárnyas a híg étheren, 
Mint pár-szemöldök írott vonala. 
A puszta sík volt, mint a kék elem 
Melynek ködében széle elhala; 
Alig jegyezte néhol egy csekély domb, 
Mely mult csatákról sejtelmes regét mond.  

103  

Mint némi földbe szúrt vékony cövek 
Tünt fel nehány torony a láthatáron, 
De oly kicsiny, hogy a pásztor gyerek 
Meglátja, végignézve szalmaszáron. 
Majd egy sovár kút, melyből a meleg 
Minden vizét kiszürcsölgetve nyáron, 
Hosszú nyakát szomjan emelte égbe 
Féllábon álló, ostoratlan géme.  

104  
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Nyugotra lenge-sásas zöld lapály 
Terült a lassan mélyedő Tiszáig, 
Hol szőke csorda látszott, az apály, 
Vizében állva térdig, vagy bokáig. 
Innent ezüst-szin, túl-részen homály 
Borítá a víz tükrét fele-tájig, - 
Túlparton egy halász űl, andalog: 
Fejérlik a hal, melyet néha fog.  

105  

Folyam mentében itt-amott egyes 
Vén fűz sötétlő körrajza veté 
A sík lapályra hosszu és hegyes 
Árnyát, minő torony-épűleté. 
Így a világost az árnyék vegyes 
Rónája váltogatva követé; 
Kék, hol nem éri nap, hol éri sárgul 
A gyep, s homályos fényt kap, a sugártul.  

106  

Majd a nap is leáldozék. Haránt 
Fektette a fodor habú Tiszára, 
Mint búcsu-jobbot, rezgő súgarát 
És mintha még egy kis ideig várna, 
Szélesen, hosszan, aranyhíd gyanánt 
Ingadozék ott lángszinű sugára: 
Aztán vakító ragyogással ége 
A falu szélső ablakán, és - vége!  

107  

Legott sürűdni kezde a homály, 
Terjedve lassan, ámde biztosan, 
(Mint a vakság, midőn a tudomány 
A hatalomnak ellenére van; -) 
Majd egy betyár tűnt el szilaj lován 
Majd varju rebbent föl csoportosan, - 
Majd, földre hullott gyér csillagokúl, 
Csikós-gulyásnak esti lángja gyúl.  

108  

Most, mint amely hártyával van bevonva 
Otromba lámpás, a cselédedé, - 
Átalvilágolt a nem sűrü ponyva, 
Mely a cigányok sátorát fedé; 
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Körűl póznákkal volt feszesre nyomva, 
Felűl azonban látni engedé 
A tűz vereslő füst anyját, megint 
A sok sziporkát, játszó gyermekit.  

109  

Ott hemzsegének üst-szin arcaikkal 
Leirhatatlan ékes rendben ők; 
Tüznél kopólé sustorgott fazekkal 
És szolgafán bográcsok, serpenyők; 
Egy része űl, hasal, pipázva guggol, 
Ifjú, öreg, nagy, apró, férfi, nők; 
Más része jő, megy, szed, vesz, rakodik. 
Táncol, fütyöl, visít, marakodik.  

110  

Egy ócska nyergen űl a tisztes vajda, 
Kitünő zugban, egymaga, külön; 
Panyókán fityegő kék mente rajta, 
Ezüst gombokkal sárgaréz fülön; 
Sürű bajusztól fedve hallgat ajka, 
Kivéve ha egyet kahint: "ühön!" 
Hallgat pedig, mivel most agyarán 
Bagó van, hogy kimondjuk magyarán.  

111  

De egyszer aztán felnyitá foga 
Sövényét (mint Homérosz mondaná), 
És a kemény hang, melyet mormoga, 
Rendítve bújt a földbe, föld alá: 
"Hol a rajkó, te Éva, Rebeka? 
Megint egyiknek sincsen gondja rá? 
Hol a pokolba felednétek így el!... 
Mindgyárt szoptassa meg egy, aki tölgyel!"  
112  

Mondá. Legottan a vajsszívü Rébék 
Letette földre önnön kisdedét; 
Kasfarba' hosszasan keresgelődék, 
Sok lom levén ott, és öreg setét; 
Meglelte aztán vékonyabbik végét 
S kirántja onnan hősünk termetét; 
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Hogy tágul a hely: annak rosta, csizma 
Örült, meg ócska hám, ködmen, tarisznya.  
113  

Mint a szemétdomb nyirkos tetején 
Fehérlő gomba, avvagy pöfeteg: 
Ugy csünge Rébék májszin kebelén 
Fejér képével a magyar gyerek, 
Dőzsölve annak mézédes tején 
S nem győzve abból szívni eleget, - 
Midőn egy haska férfiú belépe 
S a vajda e szókkal fordult elébe.  

114  

"No István gazda, itt volnánk megén." - 
"Látom" felelt az. "Hát?..." "Három, de jó! 
Kend tudja, hogy mi nem járunk gebén. 
De milyen három harapó-fogó! 
Ritkítja párját, egy sincs közte vén." 
"Nincs! csak kehes, mint multkor a fakó..." 
"Az, Istók bácsi? az?!... én a nyakát - 
No de hadd dicsérje meg maga magát!"  
115  

"Hol vetted azt a rajkót, hé menyecske?" 
Kérdé a gazda, mellék néven or. 
"Kaptam!" vigyorga rá a füsti-fecske - 
"Kendnek ilyen sincs, úgy-e vén lator!" 
"- Ha mégis oly cirmosra volna festve... 
Azt loptad, úgy-e, valld meg, valahol?" 
- "Loptam! - ki ördög lopna ily kamazt? 
Loptam! hogyisne! hisz csak nem malac!"  
116  

"Sokan vagyunk itt" súgá Faraó 
Fiának István - "majd otthon leszek:" 
S ez, mintha mondaná szavára: jó! 
Értő kacsintást vága rá keszeg. 
Avval kifordult a látogató; 
De a moréknak is volt ám eszek: 
Könyéken rugta Rébéket a vajda: 
"Most meleg a vas, most kell ütni, rajta!"  
117  
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Mint a kuvasz (vagy rím okáért: fecske) 
Elkapja gyors röptében a legyet: 
Hamar felfogta e szót a menyecske; 
(Gaz nép erénye, érteni egyet) - 
És, felugorva mint... no persze: szöcske, 
Ment, - hogy hová? azt meglátja kegyed, 
Meg fogja látni, nyájas olvasó! 
Csak légyen őt velem követni jó.  
118  

Ment, meg se' állott; mígnem a falu 
Szélső, kerített udvarához ére, 
Hol nád tetőjü és fehér falu 
Házacska élelmes gazdát dicsére; 
A gyöp felé nyilt ajtó és kapu, 
Talán hogy a szabad lég jobban érje (?) 
S ne kelljen rágni oly sok utcaport 
Mit nékem a szél ablakomba hord.52  

119  

Nincs nyájasabb, mint néha, őszi este, 
Midőn sötét van és a táj rideg 
S dérharmat immár a mezőt meg-este, 
Nyilt konyha lángját pillanthatni meg. 
Ezt látta most a gyöngyfogú menyecske, 
De ő nem vette ily költőileg, 
Hanem belépett, - egy marok talizmán 
A hű kutyákat lekenyérhajazván.  

120  

Kit Sára asszony, a pozsgás, kerek, 
Gödörkés állu házi korona 
Látván, csudálta mily szép a gyerek, 
Ölébe vette, rá csókot nyoma: 
Szegényke! mily vidáman szendereg: 
Be kár, hogy nem az ő tulajdona! - 
Sohajta ekkor, - minthogy NB. 
Gyermektelen volt a jó szívü néne.  

121  

                                                      
52 Tolvajok, orgazdák falu-szélén szeretnek lakni, hogy a lopottan könnyebben 

túladhassanak. A.J. 
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Ha István gazda így nevezte Sárát 
"Anyjok" s ez "apjok" mondta rá viszont, 
Nem egyszer vette meg e szónak árát 
A felhő, mit ez arcaikra vont. 
Kiért hagyták el a törvény határát? 
Kinek számára gyűjtik a vagyont? 
Tán a lopástól is elmenne kedve 
Istvánnak, ha nem volna - rászületve.  
122  

Hány szép fehér pénz, hány kövér falat 
Jutott varázsló asszonyok kezére 
A meddőségi harminc év alatt, 
Mely, mint üres felhő, folyvást igére! 
S midőn nem ígért, egy más gondolat: 
"Fogadni a hiába várt' helyére" - 
Az szinte nem ment: nem kerűlt a tájon, 
Ki gyermekéből tolvajt graduáljon.  
123  

Sok szóbeszéddel így az alku meglett, 
Egyfüstön a ló- és gyermek-csere; 
Megnépesült az ól s a kályhaszeglet. 
Még akkor éjjel István nevire 
Lön bélyegezve, mit a két öreg vett: 
Hősünk, Kató, Istók nevet nyere. 
Hogy kapta mellé aztán a Bolond-ot, 
Ez, amit én másszor talán elmondok.  
124  

Talán, talán. Ha jó sors engedi. 
Fogadni bizonyost én nem merek. 
Bányász a költő: hányszor kergeti 
Mély föld alatt vakon a vak eret! 
Bizvást elindul, hévvel követi: 
Az egyszer elvész, meddő szirt mered 
Feléje: s ő áll e szirtnél merőbben, 
Sápadva színben, fogyva kedv- s erőben! 

Második ének 
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(1873)  

Melyben ama híres "bekukkanás" voltaképen előadatik 

1  

Tengersok éve immár, hogy Bolond 
Istók felől kezdettem éneket; 
Akkor nem a leghűbb anyai gond 
Alatt hagyám az árva gyermeket; 
S azóta, mint Aldighieri mond, 
"Mély hallgatásban torkom elrekedt"; 
Illő tehát kissé megráspolyoznom, 
Vagy híg tojással ismét rendbe hoznom.  

2  

Oh Múzsa! kit minden poéta per te 
Szólít, midőn szülési kínja nagy; 
Midőn a szeplő homlokát kiverte 
És új Minervától feszűl az agy - 
Méltóztassál hozzám leszállni, mert te 
A versek jóltevő bábája vagy: 
Törvényes a sarj, vagy törvénytelen, 
Az végre mindegy, csak te légy jelen.  
3  

No s a cigányok... Au! isten-csapása! 
Hogy velök annyi mindig a bajom! 
Nem volt talán elég a forró kása, 
Midőn keresztül buktam e fajon? 
Midőn megrontott Ida nagy romlása?... 
Bár ehhez is fér még egy-két vajon. 
Elolvasták-e, vagy föl sem szelék? - 
Korcs volt, üres volt, aljas volt: elég.  
4  

Ki gondolt arra, hogy van benne eszme, 
Cigányfölötti érzés valami, 
De, Pucheim kardja szívemnek szegezve. 
Félig se mertem azt kimondani! 
A szalmapörnye sem volt tőlünk messze, 
Miről magyar fül nem tud hallani, 
S melytől sötéten jártunk akkoron, 
Barnítva színünk' s szívünk' nagy korom  
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5  

Dicső, nemes faj, mely vérzett Idánál! 
(Ott volt a végcsapás, Világoson) 
Halálra mennék érted, ha kivánnál; 
Engem esz a lúg, ha fejed mosom; 
Rothadjon a nyelv, mely téged profánál, 
Édes enyím szentem, magasztosom! 
Azért kivánnám még, hogy el ne haljak, 
Hogy rólad méltán zönghessen ez ajjak.  
6  

Oh láttam én (hisz ott is voltam egyszer: 
Tenni kevés - de halni volt esély) 
Győzelmeid napját; s a szörnyű perccel 
Én is alólbukám, midőn esél 
Bámulta egy világ amit cselekszel, 
Minőt rege is csak ritkán mesél: 
De vállvonítva kullogott tovább 
Hogy sebeidben tipra büszke láb.  
7  

És engem akkor oly érzés fogott el... 
A szőlős gazda is, az egyszeri, 
Magánkivűl s őrjöngve kacagott fel, 
Látván, hogy szőlejét a jég veri, 
Dorongot ő is hirtelen kapott fel, 
Paskolni kezdé, hullván könnyei: 
"No hát, no!" így kiált; "én uram isten! 
Csak rajta! hadd lám: mire megyünk ketten!"  
8  

Igy én, a szent romon, emelve vádat 
Magamra, a világra, ellened: 
Torzulva érzém sok nemes hibádat, 
S kezdék nevetni, a sírás helyett; 
Rongy mezbe burkolám dicső orcádat, 
Hogy rá ne ismerj, és zokon ne vedd: 
S oly küzdelemre, mely világcsoda, 
Kétségb'esett kacaj lőn Nagy-Ida.  
9  
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Rajongva tűnt elém a sátrak népe. 
A vajda Csóri, a nagy álmodó, 
Ki maga alszik egy nemzet nevébe' 
Álmában újabb, szebb hont alkotó; 
S hogyan koppasztja, mely még nincs kezébe', 
Madarát a többi por-puffogtató; 
Mind csupa bátor, nyílt őszinteség: 
De a bús tréfa mégis megesék!  
10  

Dicsőséget szomjaznak minden áron, 
De, ha nem kell vér, olcsón is veszik; 
Ritka dolog, hogy egyetértsen három; 
A holnapot ma bízvást megeszik, 
Stb. - - hisz megírtam akkor-nyáron. 
Ne irtalak vón' kis könyvem pedig! 
Rossz vagy, silány vagy; másként nem hevernél 
Száz-számra most is Julius Müllernél.53  
11  

Nos s a cigányok... Ejnye! - Várjanak! 
Nagy számadással tartozunk elébb. 
Húsz éve már, hogy a költő hanyag: 
Túzokká nőtt az akkori veréb. 
"Igérted: add meg!" csúfra mondanak, 
"Mért vagy a here méhnél is herébb? 
Húsz év alatt más száz kötetre menne, 
Sok millió betűt számlálva benne."  

12  

                                                      

53 A 10. versszak után eredetileg ez a strófa következett. A költő 
a végleges szövegből kihagyta:  

De messze csaptunk. A könnyelmü forma 
Tetszik, ha lelkem bújában nevet: 
Nem is lesz e dal egyenes csatorna, 
Mely gyors rohammal céljához siet: 
A lassú ér lesz, mely mélán bolyongva 
Meglátogat minden kedves helyet, 
Fölveszi a lankák s a rónák képét. 
Magába zárván egyszerü vidékét.  
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Tudom, bevallom gyöngeségemet; 
Nem dolgozom, csak ha valami hajt; 
Egyébkor lusta mélabú temet, 
Mely elefántnak néz szúnyognyi bajt, 
(Ámbár nagyobb is ért biz' engemet) 
S nem tagadom meg a keleti fajt, 
Mely ópium-gőz, latakia s ambra 
Illat között vár - vár a sült galambra.  
13  

No meg, mi tűrés-tagadás? Bolondom 
(istókom értem) alig született, 
Nagyobb volt ő nála kisebbik gondom; 
Hamupipőke lőn és megvetett. 
"Ha méltóbb énekim' eldanolandom 
(Mátyást, Lajost, Csabát s még vagy hetet) 
S időm azontúl még verselni jut, 
Kirántom a sutból szegény fiut."  
14  

Ezt gondolám, nagy-bizton és kevélyen. 
Oly dús, pazérló az ifjú remény; 
Örökké nem hiszi ugyan, hogy éljen, 
De jó sokáig, s ami egyre mén: 
Hogy változatlan, át borún, veszélyen 
Kedv, ihlet, alkalom és érzemény, 
Erő, kitartás, ízlés; akarat - 
Egy szóval ami kell, mind ép marad.  
15  

Ezért halasztám mind tovább-tovább el; 
Tudtam, kevésnek is fog tetszeni: 
"Istók" bolond, s nem épen respectábel, 
Mily képtelen, ily hőst megzengeni! 
Tárgy, dictió silány, a nyelve bábel, 
Irója nem tud "eszményíteni"; 
Magyar diesőségről nincs benne nagy szó... 
S nem ily példát adott Virgil, se Tasso.  
16  

Így a közönség. Egy-két műbirám 
Akadt ugyan (elismert jó fejek) 
Biztatva, hogy nem hasztalan irám, 
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Bármily bolondos úton tévelyeg. 
De annyi "Első ének" várt reám, 
Annyi kerített óriás "fenek": 
Hogy, amelyekben semmit nem haladtam, 
Ezt még azok közt is utólra hagytam.  
17  

Isten veled, jobb részem arany álma! 
Hű Toldi, Csaba, isten veletek! 
Oly messze a él, oly magas a pálma! 
Rég törve lelkem, és a test beteg. 
Ily hangulathoz Istókom talál ma: 
Előveszem - ha mire mehetek - 
(Kerűlve inrázó erőlködést) 
Mint öreg asszony a letett kötést.  

18  

Hol is hagyám el? Mindegy! Régi nóta: 
Húsz éve, mondom, egy-kettő hián; 
Jó nagy kamasszá nőhetett azóta 
S túl járhat Istók óperencián. 
Hosszúra nyúlnék minden élte-volta: 
Ugorjuk által! Jó ötlet; bien: 
Így francia lesz, meglepő, regényes; 
Költő segít magán, ha leleményes.  
19  

Különben is, amennyi életírat 
E zsenge korról, mind egyforma rajz; 
A jellem, az lassan, elrejtve virrad, 
Nézőnek összefoly, mint gyermekarc; 
Így a biograph egyebet sem irhat, 
Míg nem ütöget az ifjúi bajsz: 
Nőtt, nyúlt; az iskolát szerette, unta; 
"Jeles" szamár volt, vagy zseni secunda.  
20  

Hip-hop, édes lovam, te vén Pegaz! 
Hozzuk szénánkat egy csapásra rendbe; 
A mondaként is, úgy-e, szent igaz? 
Egyszer "bekukkant Istók Debrecenbe": 
Aligha ott nincs. No ni! rittig, az! 
Ott űl szerényen a "bagoly" terembe. 
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(Ez egy fellegvár, egy magas Sion, 
Mellyel dicsekszik a kollégyiom.)  
21  

Halvány, sovány alakját hosszu tóga 
- Mint gyászlobogó a nyelét - fedi; 
Nem látszik, hogy nagyon jól menne dolga. 
Étvágya is több, mint betöltheti; - 
Hagyján az éhség! a test földi szolga: 
Lelkét dicsőség vágya kergeti, 
S mindig valami olyanért sovárog, 
Mit nem tanítnak a tudós tanárok.  
22  

Nem mintha geniális hetykesége 
Böcsmérlené a tisztes tudományt: 
Sőt a tudásnak vonzaná is vége 
Akármi szakban, s mindben egyaránt; 
Ismerni ő mindent hő vággyal ége, 
A Zend-Avesztát úgy, mint a Koránt: 
De azt az iszonyú "kásahegyet" 
Keresztül enni, míg tud csak egyet!  
23  

Oh, hányszor elmereng a tiszta mennybe, 
Hol a tejút és többi napkörök 
Egy-egy láncszem tovább, a végtelenbe, 
Hol milliárd nap és bolygó görög; 
A Sirius-hossz, ily távollal szembe, 
Már semmi, hát még ez a földi rög!... 
De iskolában rettenté a sok 
A + b, nagy √, a dűlt ∞-asok.  
24  

Zsúfolva is van termök: ő tanára 
Alig százötvenedrész gondja volt; 
A tábláig sem ért el szemsugára, 
A legszebb képlet rajta - szürke folt; 
"Folytassa Istók!" "X, emelve á-ra"... 
Szegény myopsunk csak ötölt-hatolt; - 
S ha csillagásztak, ő nézvén a csőbe: 
Sipkát akasztott más lurkó elébe.  



 ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK 241 

25  

Szerette volna ő ismerni, oh nagy 
Természet, alkotó kezed müvét! 
Keresve, hol szűzen található vagy, 
Erdők virágát és a bérc kövét; 
De a padokban (ah, szánni való agy!) 
"Magolni" kelle kő, virág nevét; 
S ha kézről-kézre járt valami ásvány: 
Brúgó54 darabbá vált körútazásán.  
26  

Isten, világ, ember: a tiszta ész 
Nyitját ezekhez vágya feltalálni: 
De, ami pár évezred óta kész, 
Belátta, hogy neki kell megcsinálni. 
Mind "térj-meg-utca" ez, bármerre méssz; 
Így kedve nem sok volt philosophálni; - 
Egy ismerethez mégis eljutott: 
"Hogy semmit nem tud, annyit jól tudott."  
27  

Nem volt erős fej: kategóriák 
Szerint sehogysem járt bolond esze; 
A logikában nincs gyöngébb diák, 
Major- s minorban ő nyakig vesze, 
Vagy az okot nem lelte, vagy fiát; 
Kivéve, mint pók, ha mit éreze: 
Mert (amin elbámulna Kant; Spinoza) 
Észtanszerűbb volt verse, mint a próza.  
28  

(Tudnillik azt is irt ő; hogyne? stultis, 
Pictoribus... s mi még a harmadik?) - 
Történelemből ha micskét tanult is, 
Meg elfelejté a vizsgálatig; 
Mert a fonál, ha oly hosszúra nyult is, 
Nem az volt, mi szellemnek mondatik; 
De a föld minden évszáma s királya, 
Meg a tanító körmönfont irálya.  

                                                      
54 Kollégiumi barna kenyér. A. J. 
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29  

Classicusokhoz épen szíve vonta: 
Kedvence volt Horác, Virgil, Homér; 
De szót hüvelyből nem örömest bonta, 
Virágot nem tiport el a gyomér'; 
Ő az egésznek bátran nékironta, 
Kileste, hol foly az a fínom ér, 
Melyen halad cselekvés, érzet, eszme - 
Habár egy szócska néhol kárba veszne.  
30  

Egy szóval ami tesz egy jó diákot, 
Abból kevésre ment Istók szegény; 
Az érdemlépcsőn nem magasra hágott, 
Se' a tanúló hosszas évekén; 
A pálya fele-útján félre vágott, 
Nem, mint amolyan kirugó legény: 
De csüggeszté e taposó malom 
Egyhangusága és az únalom.  

31  

Tanúlni ugyan annyit a "tanárnak" 
Iparkodott ő, "a becsűletért", 
Hogy nem nevezték publice szamárnak. 
S elfújta hangosan, amit nem ért; 
Jobb "calculusa" is alig egy párnak 
Lőn, mire az esztendő véget ért; 
Azonban őt ez mind nem boldogítá: 
Sőt, hogy időt lop, azt érzé, gyanítá,  

32  

A pálya végén hosszu reverenda 
Intett felé, vagy olyan kutyabőr, 
Minőt nem rejteget az ős gerenda: 
Pap is lehetne, ügyvéd, ingenieur; 
Bajtársit e pálmák varázsa vonta, 
Lett is valami, valamennyiből, 
Ki mind az iskolát végig taposta. 
Lesz az; (Ha más nem, egy falusi "kosta.")  
33  

De ő a "lenni vagy nem lenni" célt 
Nem így fogá föl: "enni vagy nem enni"; 
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"Kenyérrel" ő csak napról-napra élt, 
Tíz-húsz év múlva ma szüksége semmi: 
Annak fejébe nem tűrt és remélt: 
Hol fogja egykoron magát "letenni" 
Mint doctor, prókátor, ludi-magister, 
Vagy más ilyen tor-ter nevű philister.  
34  

Látszik, bolond volt. Ami szűnidőre 
A megszabott órák s napok során, 
Önvád nekűl szert tehetett, a dőre! 
Azzal henyélte el későn-korán, 
Hogy olvasott borúra és derűre, 
Mohón, systéma nélkül, szaporán, 
Mintha, mit a világ nyomdái nyomnak, 
Fejébe kéne férni mind, a lomnak.  
35  

Legjobban a versköltőket szerette; 
Ünnepje volt, ha effélét kapott: 
De szükségből a prózát is meg-ette: 
Új s régi könyvet, pamphlét, hirlapot; 
A "Juhtenyésztést" egyformán bevette 
Meg a vitázó dogmás vén papot; 
A bibliát rég tudta volt merőben, 
S mind, amit nyomtanak "ez esztendőben",  

36  

Vágyának az sem épen akadálya, 
Ha könyve néma, nyelve idegen: 
Előbb egy-két szó értelmét kivájja, 
Tünődve mint hieroglypheken, 
Míg a mondatnak is nyitját találja; - 
Így ássa, mint szú, a laprétegen 
Magát keresztül; - s ha kezére jön, 
Nyelvtant is olvas, meg szótárt - külön.  
37  

Csodálatos fő; hova fér e zagyva, 
Emészthetetlen brutto töltelék? 
Jut-é fiókja mind ennek az agyba'? 
Vagy, mint edény ha színig megtelék, 
A többi átfoly még nyomot se' hagyva? - 
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Elfolyt biz' abból, gondolom, elég: 
Sőt, ami része bennmaradt nehánynak; 
Nevezni azt se' merném tudománynak.  
38  

Tény az, hogy Istók, minden olvasása 
Dacára, tudni többet nem tudott; 
Nincs tárgy, miből, az iskolák szokása 
Szerint, kiállná a vizsgálatot; 
De átalában véve, egyremásra, 
Elméje mégis nyilt, gyarapodott: 
Mint testi étkünk nagyrészben lemállik, 
S mi bennmaradt, az más anyagra válik.  
39  

"Elég! elég!" kiált az olvasó, 
"Mit érdekel s kit, e könyvek molya? 
Az ilyenektől könyvtár, folyosó 
Hemzseg, kiállhatlan egész faja; 
Mozgó halálfej, létrataposó 
Gép, a betű lelketlen szípolya; 
Képzelme alacsony, kedélye száraz; 
Érzése nincsen, vagy rideg, sivár az."  

40  

De jó bolondunk (ebben is bolond) 
Mélyen tudott érezni s melegen, 
Szeretni embert - és szeretni hont. 
Melyből pedig, az éltető egen 
Kivűl, sajátjának semmit se' mond, 
Legtöbbször azt is nézi üvegen: 
Mert őfelőle már az volt megirva, 
Hogy, míg csak él, bámuljon a papirra.  

41  

Azonban olykor, ha gyér alkalom 
Kirántá mégis holt falak mögűl; 
Vagy mert hiányzott a csend, nyugalom, 
Hogy olvasson tovább, szünet nekűl; 
Vagy e holtig viselt ciliciom - 
A kötelességnek ha menekűl 
Szúrásitól, kissé hogy szertenézhet; 
Szent templomodban, oh dicső Természet,  
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42  

A boltozatra föl, mely tiszta kéken, 
Éjből, sugárból szőve, domborul; 
A zöld mezőn el, a rengő vidéken, 
Mely délibábot öltve fátyolul, 
Egy rész alul leng, más fölül, az égen, 
Mely, mint ezüst tó; közzéjök szorul; 
Ha széttekint - - aligha lát sokat 
Szegény myopsunk, bárhogy pislogat.  

43  

De jut, s halálig jutni fog eszébe 
Egy földi elvesztett paradicsom: 
Az élet első tiz-tizenhat éve, 
Midőn látása még nem vala rom; 
Honnan - "tudásnak a gyümölcsit" éve, 
(Apró betűket) s éve nagy-mohon - 
Kiűzte a fény kardos angyala: 
S a kéj, mit a látás nyújt, elhala.  

44  

S az nem csekélység. - Oh, ha negyven évem 
(Vagy közel annyi) nem lett volna vak! 
Ha mint egy fényrajz tárult vón' elébem 
Természet, ég, föld, hegy, mező, patak; 
A távol' a kicsiny' körrajza épen, 
A lég, - az égnek folytatása csak - 
Mint mikor elnéztem a kicsi pontot: 
Röptében a gólyát: egy szem porondot!  
45  

Ha fűben apró - s végtelen világok 
Titkát az ürben, leshetem vala; 
Ha népes körbe én a tudva hágok, 
Hogy nem csalékony e szem sugara; 
Ha szenvedélyek s millió hívságok 
Tükrét az arcon, s szívet általa, 
E negyven év alatt híven figyelve, 
Tapasztalással hímesebb ez elme:  
46  

Talán póéta lettem vón' - különb. 
De sorsa üldi a szegény vakot; 
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Kinek szemében a látlencse gömb: 
Bár nem vadászhat, mindig lő, (bakot). 
Kitárul a legszebb festői tömb: 
Zwickert hamar! guckert! szemablakot!... 
Ah, már hiába! ő meg nem ragadja - 
Tovább röppent a költő pillanatja.  
47  

Szerette Istók a természetet 
Éhomra is; - ha egy szünnapra szert tőn, 
Ebédre vackort és kökényt szedett 
S egész nap elcsatangolt a Nagy-erdőn; 
Olvasni fűbe ha telepedett, 
Nem olvasott, - csak egy mohlepte cser-tőn 
A mikrokosmost, sürge hangyabolyt 
Órákig nézte, amint föl- s lefolyt.  

48  

Vagy elbocsátá lelkét ringatódzni 
Szellő fuvalmán, bólintó galyon, 
Felhők futásával versent hajózni, 
Hanyatt terűlve egy partoldalon, - 
Engedte önmagából kilopódzni: 
Hang, szín, sugár lett, tér és mozgalom, 
Ő a természet, a nagy és örök - 
Mi ott henyél, csak hitvány földi rög.  

49  

Télen is olykor - a fél öl fa végett, 
Mely nyolc diákra egy "házban" kijár - 
Meglátogatta az erdős vidéket 
Gyér köpönyegben (hét galléra bár), 
Metsző hidegtől keze, arca égett, 
S mikép a cet fuvallta vízsugár 
Úgy tornyosult fagyos lehellete 
Amint a kristály hóban törtete.  

50  

De a "vágásban", hol tágas karám 
Fogadja nagy fatörzsekből leverve, 
Ott máglyatűznél jó világ van ám! 
S felejti a fázást, mellé heverve; 
Pirít, szalonnáz; míg künt szaporán 
Felelget, a nyers visszhanggal perelve, 
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Száz fejsze, - közbe meg, amint ledől, ha! 
Ropogva ágyúz a fagyvette tölgyfa.  

51  

Estére megtér; s hall vigalmi neszt: 
Laktársi egy bitang pallót oroztak, 
Ennek hasábja fűti a lemezt 
Vörösre, - ők danolnak és boroznak; 
A karcos vinkó, mit fanyar gerezd 
Kínjába szült, alig válik be rossznak; 
De a dal ömlik fájos-édesen: 
"Je-her a-hab-lakomra, kedvesem!"  
52  

Istók nem egyszer maga is kirúg; 
Lelkérül a pedantságot lehántja 
Mikor "tanyáznak" a vidám fiúk 
Most is belévág átható discántja. 
De majd kijózanúl, és koszorúk 
Távol keesegtető sejtelme bántja: 
Sovárg egy cél nélküli cél felé, 
Amelynek utját-módját nem lelé.  
53  

Majd alabástrom sótartó-darabból 
Egy rossz bicsakkal vés szobor fejet, 
Ferenczy híre pislog néki abból, 
S Vitéz fanyar mellképe ránevet; 
Fogalma sincs, hogy mintázná agyagból, 
Sosem látott még szobrász műhelyet, 
(Mert akkor Debrecen szobrászata 
"Vászon"-pipán túl még nem baktata).  
54  

Majd apró válu-festék és ecset 
(Mihez a macska szőrit megrabolta) 
Kerül napfényre; - rajzol keveset, 
Gyönyörrel űzi gyermeksége olta. 
Arc, ló, virág; tájkép, torony, mecset... 
S mindezt csak úgy találta, nem tanulta; 
Szép is volt rendesen az ideál: 
De tőle a mű - száz mérföldre áll.  
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55  

Ezekben ő a mester névre várt. 
Zenét már csak dilettans módra űze; 
Elpöngeté a zongorát, gitárt, 
A hangjegyet lassacskán elbetűzte, 
Hallása jó volt és ütemre járt, 
Lelkében a hangot jól összefűzte; 
Még componált is (megbocsásson e szó): 
De nem készült - cigánynak ex professo.  
56  

Hanem billentsük a mesét odább. - 
Istók elúnta, mondok, Debrecent; 
Lévén fejében csodásnál csodább 
Ábrándozásból jókora procent. 
Mint elmosódó, játszi délibáb: 
A képzelet mindég előtte ment, 
Csalván az útról nyom nélkűli tájra, 
Sivár pusztákba, zsombikos lapályra.  

57  

Történt, hogy ekkortájban egynehány 
Kortársa, némi bűnös "alkalomból" 
(Már nem tudom, bor volt-e vagy leány) 
Megugrott a tisztes kollégyiomból. 
S mivel Dunában ott nagy a hiány 
Meg, ifju ember nem is arra gondol, 
Sejtvén a bakkancsot mégis nehéznek: 
Ég-föld dacára - felcsapott színésznek.  

58  

Istók előtt most nyílt meg a világ: 
Hisz ez dicső, mindég szerette pálya! 
Ő nála jobb szinházjáró diák 
Úgy sincs - ha Cerberus utját nem állja: 
De a bent hangicsáló Délilák 
Szavát kivűl is bájosnak találja; 
S ha pénze nincs s az őr-eb rámorog: 
Künt óraszámra is elkuncsorog.  
59  

Különben is, mit olvasó dühében 
Nyomtatva egyszer-másszor megkapott, 
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Mind olvasá - nem, eljátszotta épen, 
Úgy képzeletben, a szindarabot; 
Hős volt, király, nő, agg, váltott személyben, 
És mindenikre más jelmezt szabott; 
Rossz volt darabja, fércmű, slendrián: 
De hát törődik gyermek, ló hián?  
60  

Ez naptól fogva vesszőparipája 
Csak a szinészet: mind szaval, danol, 
A hősi állást tűkörben csinálja, 
Ha ily butorhoz férhet valahol; 
Büdös neki "Pallás" vén laktanyája55 
De a szinháznál örömest napol, 
Melyet Harmincados köz vagy sikátor 
Rejtett zugában ápolt N. szenátor.  

61  

Próbára ez s ez "úr" - "tens" vagy "kisasszony" 
Ott leste szüntelen ha megy, ha jő, 
Volt gondja, hogy semmit el ne mulasszon 
A hódolatból, mint ha tisztelő; 
Hogy' fénylenek, suhognak a terasszon! 
Mily arszlán, aki már előkelő! 
De a volt társit is, ámbár kopottak, 
Bámulja szinte már, hogy bejutottak.  

62  

De nem mint olyatén "rugott" deák 
Akart ő szökni Thálja templomába; 
Őt vonja íhlet, vérmes ideák, 
S van bizodalma testimoniumába; 
Elébb is ezt kivenni fut tehát 
(Baráti, hogy bolond, inték hiába) 
Aztán aláiratni; - sok tanár 
Fejet csóvál rá, és azt mondja: kár!  
63  

                                                      
55 Debrecent is láthadd szép okoskájával, 

Hol lakik a Pallás, gyászos táborával. 
Hármas kistükör. A. J. 
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Egy ősz tanára, egy agg Simeon, 
Kinek nem fért a híre Debrecenben, 
Sőt már nevének keskeny volt e hon 
(Kibőgte a deák ezt is különben) 
Föllelkesült a lelkes ifion, 
Szavalni fogta, énekelni... minden... 
Említe Shakespeare "hallatlan" nevet: 
Megáldá, s írt ajánló levelet.  
64  

Ily készülettel Istók a direktor 
Szent ajtaján kopogtat és belép, 
Nem oly merészen, mint valami Hector, 
Künn fészkelődött jó soká elébb. 
"Azért jön - úgymond - hogy szeretne aktor..." 
S kibontá nagy bizonyság-levelét. 
Belétekint az, csak vállán keresztül, 
Pedig virít ám a sok eminens-tül.  
65  

"Tud-é táncolni - kérdé - vagy dalolni?" 
Ráhagyta Istók a dalt, hogy igen, 
S a tánc helyett majd fog Kontból56 szavalni; 
"Épen, magának!..." szólt az hidegen. 
"Hát garderobja? frakk s efféle holmi?..." 
Egy tóga volt a falba vert szegen: 
Azt elcserélte egy diák barátja, 
S helyette most van, ím, tisztes kabátja.  
66  

Igazgató úr végignéze rajta, 
S nem mondta bár, minő a "látlelet": 
Érezte a fiú, nagyot sohajta 
S átnyújtá az ajánló-levelet. 
Mosolyra görbült a direktor ajka, 
Mert az aláirt név köztisztelet- 
Tárgy a vidéken, s monda: "Így... no... tán." 
Jőjjön gyűlés - azaz hogy délután.  

67  

                                                      
56 A bujdosók, Vörösmartytól. A. J. 
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Jött hát, szegény - vagy inkább el se' ment, 
Künn várta míg foly a halál-itélet - 
Szabott időben aztán megjelent 
S megtudta, hogy fölösleg bár, szinész lett. 
Az este kissé már szétnéze bent; 
Nem oly szép, sejti, mint kivűl, ez élet: 
Erdő, terem, kulisszák, kortinák 
Mind léc, papir, vászon, kötél, - fonák.  
68  

Szerepje is volt már, a szín megett: 
Majd vas-lemezt ráz és dörögve-morgó 
Zajjal rendíti, mint Zeusz, az eget, 
- Míg gyantaporral a színlap-kihordó 
Kulisszamécsvillámot ereget; - 
Majd mint tüzér áll, a kezébe' furkó, 
S inspiciens úr hogyha jelt adott: 
Döngetni hátul, bum! bum! a padot.  
69  

Már másnap a színpadra kelle menni, 
Ez egyszer a nehéz, nem a szerep! 
Mi az; fényes ruhában megjelenni 
És ott szavalni mint a szélkerep? 
De változáskor a széket betenni, 
Ödöngni fel s alá, mint vak-vereb, 
Hol már a puszta bennlét megaláz: 
Ez ám a csúfos, kínos lámpaláz!  
70  

Volt olyan este, szóhoz is jutott, 
Több volt ugyan a "schlagwort", mint a szó: 
"Értem!" - "Befogtak." - "Tessék: a botot..." 
Ebből bizony nem alkot Garcilasso. 
Szerencse, hogy segítni jól tudott 
Melodramában, és mint primo basso 
Kótábul a szót pontosan nyelé: 
"Oh! (mint) so-(vár-)gok (fény-) la-(kod) fe-(lé.)"  
71  

Azonban egyszer köpcösebb mondóka 
Jutott részére, több mint fél lapon: 
Egy német herceggel gyűlt meg a dolga, 
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Nagy hóditóval ott a színpadon, 
Kinek Damokles-kardja győzve lóga 
Egész város fölött e gyász napon, 
Melyet tövébűl most kivágni készül 
S leölni aggot; nőt, babát vitézül.  
72  

E fenevadhoz polgártársi épen 
Istókot deputálák esdeni: 
Hogy nézzen istent, s az ártatlan népen 
Ne álljon bosszut, mint fogát feni. 
Felöltözik hát bő kantusba szépen, 
Szenes dugóval ráncossá keni 
Ábrázatát s tesz nagy fehér szakállat. 
Ha vén korát megszánná e vadállat.  
73  

S lábához esve, mond: "Kegyelmes herceg!" 
S'attöbbi; - mondja szívből, melegen; 
Előtte nincs más, mint a szörnyü percek: 
Az égő város, rabló idegen; 
Könny felbuzog, kebel gyorsítva perceg 
Halomra ölt anyákon, gyermeken!... 
Úgy hogy kendőt emel sok gyenge szűlő, 
És tapsba tör ki fenn a kakasűlő.  

74  

Másnap korán hívatja a régisseur: 
"Jól van, barátom; tudta szerepét, 
De mondja fel csak, kezdje újra, többször - 
No lássa, hogy az accentusba vét; 
"Ke-gyelmes herceg!" így; halkan először, 
Ott hangsulyozza gyel, a közepét. 
"Ke-gyelmes érti hát már...? nem »ke-gyelmes.«- 
Maga nem kap rollét, ha nem figyelmes."  
75  

Nem is kapott szegény, vagy mind olyat, 
Minőt idéztem (lásd: nro 70); 
Környékezé is már a gondolat, 
Hogy színpadon ő hasznavehetetlen; 
Azonban hol a díszitő alatt 
Segítve, hol csoportos jelenetben, 
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(Minthogy hé-lelke nincs hová legyen) 
Pályáján nem halad, de hát - megyen.  
76  

Egy reggel - épen a bolondok napja, 
Az ő névnapja, april elseje 
Volt, hogy fülét a hír oldalba csapja, 
Hogy társaság nincs, már csak hült helye, 
Már útra is kelt egynehány darabja. - 
No, mit tegyen most ő, szegény feje? 
Mondják: egy vándor színész verbuál 
A hulladékból, - ő bizony beáll.  
77  

S fut a civishez, melynél a direktor 
Megszállva volt; nem is kap kosarat; 
De ott áll két szekér rakodva, s hatkor 
Indúlni fog: "ha itt nem lesz, marad." 
Igéri Istók, hogy pontban berukkol, 
Csak még az ágyért, ládáért szalad; 
"Mi-it?... magának ágy, podgyász, barátom?... 
Köszönje meg, ha úgy jön, amint látom."  
78  

Mit volt csinálni? Hősünk holmiját 
"Míg érte nem küld" a gazdára bízza 
S hogy el ne vétse a kompániát, 
Nyargal megint lélekszakadva vissza; 
Direktor úr épen indúlj-t kiált, 
Csak még előbb kancsó sörét kiissza: 
Aztán az ostor, piff, paff! (a nyele) 
"Arany fövennyel ékes" Nyír fele!  
79  

Oh, szép utazni még most is: robog 
A gőzös, mint egy elsütött rakéta; 
Lágy pamlagon időt, tért meglopok, 
Bécs, Páris, London egy alkalmi séta; 
Gunyasztok, füstölök, az oszlopot 
Számlálom amin fut villám-staféta; 
Van társaság (egyet sem ismerek): 
Plaid, táska, bunda, orditó gyerek.  
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80  

De szebb volt akkor, fiatal koromban, 
Hej, akkor volt még útazgatni jó! 
Az ember messzi sem ment egy huzamban, 
És mégis, mennyi com- s emotio! 
"Kifogni" mindég, ahány alkalom van, 
Szekéren hálni, vagy a "nagy-ivó" 
Tölgy-asztalán;... örült az ember szíve: 
Mily útazást tőn, - bár csak intensive.  
81  

Istók az útat élvezé örömmel, 
Mint a kalitból menekűlt madár; 
A bámulást nem győzte volna szemmel 
Midőn kitágult a sík láthatár; 
Kocsis mellett, övé a legkülönb hely, 
(Mert a szekér csak ernyős, nem batár;) 
Nyílt a kilátás - benn, kulissza, ponyva- 
Trónjárul mit se' lát a primadonna.  

82  

Könnyü podgyásszal útazik, de keble, 
Úgy érzi, könnyebb mint málhája is; 
Aggódni a jövendőn semmi kedve, 
Búsuljon a ló! (lám fogadja is.) 
Ott játszik ő, falun!... ott megrekedve 
Nincs a talentum, - s ha meg volna is: 
Nem adna - hol regény vár rá, kaland - 
Száz bizonyosért egy bizonytalant.  

83  

"Gyihé!..." de Sámson és Acsád homokja 
Az ifju vágynak, hajh, szárnyát szegi; 
A társaságnak minden férfi-tagja 
Tehát gyalog száll, könnyebb így neki; 
S vigan - kezökben kard vagy színi kopja - 
Mennek Thalia bátor gyermeki, 
Kalandra készen, - ez sisak-tarét 
Tett, annak a fején lovag-barét.  
84  

De a kaland - egy Fra Diavolo 
Vagy Sobri - úgy látszék, el fog maradni, 
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Csak a falukban szétcsatangoló 
Ezek zsivajját készték felriadni; 
Igy ment falun, mezőn át, danoló 
Csapatjok, míg öreg delet mutatni 
Kezdett az árnyék; így ebéd után, 
Melyhez egyéb se' volt - idő csupán.  
85  

Volt egy tarisznya, a direktor úré 
S azé, kit illet primadonna-kegy: 
De másnak a szájába, - hogyha júré 
Részt nem vehetsz - bámulni mégse' megy 
A csárda hölgye még haluskát gyúr-é, 
Ha réz garasból sincs zsebedben egy?... 
A csárda hűsén hát nagyot deleltek, 
S újabb erővel ismét útra keltek.  
86  

Így eljutának a kis tiszaháti 
Városba, mely kiván komédiát, 
Hol a szinészetnek nemes baráti 
Bőven tenyésznek, a csizmadiák; 
S emeltek csarnokot, melyben a táti 
Nappal csizmát árúl, este DIÁT- 
ROM tartatik, mint akkoron nevezték: 
Utile a nap, dulcis-ok az esték.  
87  

Legott, amennyi deszka száradóban 
Ács-, asztalosnál fel lőn hajtható, 
Elkunyorálták, melyekért, adóban, 
Szabadjegyet küld az igazgató; 
Mind neki gyűrközik, s másnap valóban, 
A színpad áll, függöny felvonható, 
Minek titkát, a díszitő teremben, 
Kileste Istók-mester Debrecenben.  
88  

Ő átalában hasznossá tevé 
Magát a fúró és festék körűl: 
Az a paraszt-ház függöny már övé, 
Az "erdőt" is kifoldá emberűl, 
A "kortinát" ő varrta együvé 
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Négy-öt darabból, s most a szív örül 
A rája festett három Gráciának, 
Kik táncot oly szűz neglizsébe járnak.  

89  

Nosza, megírni, és kihordani 
A színlapot nagy harcban a kutyákkal; 
Aztán sietve próbát tartani, 
Butort felkölcsönözni napvilággal, 
Öntetni mécsest, - majd felgyújtani: - 
Jött a közönség, ámuló pofákkal: 
De a kifestett pénztárnok panassza 
Egyre susog, hogy mégse' gyűl a kassza.  
90  

Mert a padokban, kimutatható: 
Az ott a "hivatalos engedély" 
Egész családdal; ott szállásadó 
Gazdáik, a céh, az ingyen-fedél; 
Az ott a mécses; ott az alkotó 
Léc, deszka, vas-szeg, fúró és kötél; 
A többi is majd mind csak requisitum; 
Szék, pamlag, asztal, - satt. in infinitum.  
91  

Nem csoda hát, mire lejárt a hónap, 
- Bár a direktor jó "gázsit" szabott: - 
Egy szörnyeteg (hívják proportiónak) 
Régen benyelte azt a hónapot; 
Úgy hogy szerencsés, aki kóstolónak, 
Igért forintból krajcárt is kapott; 
Díj száz forint: "aránylag" öt telik: 
Nem csuda, hogy adós lett mind, fülig.  
92  

Istók barátunk is; jó huszonöt 
Pengő forintját úgy se' látta, mint én, 
Hanem bizony, míg eszméletre jött, 
Magát ő is "zálogba ette" szintén; 
Azontul közebéd elől szökött, 
Csavargni a hegyen, s a lanka mentén, 
Ott áfonyával élt, böngészve, szedve 
Egy oldalon ő, másfelűl a medve.  
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93  

De még az ábránd, a varázs igézet 
Mind' bírta, bírta, s ő tűrt és remélt; 
Csak az bántá, hogy a látott müvészet 
Nem isteni (kenyérrel bár nem élt); 
S hogy a darabból sose tud egészet, 
Csak épen a nyakába varrt személyt, 
Mert "a darab" féltett, becses portéka: 
Hét zárral őrzi a "bibliothéka".  
94  

"Próbát" ugyan tartottak hébe-hóba: 
Próbálok erről képet festeni. 
Hát, összegyűltek a "nagy" fogadóba, 
(Lévén a színház csizmával teli); 
Ott kiki várta, míg a péce-szóba 
Beléakadhat, és nyitját leli: 
Hol már övé az egyhangú szerep. 
Mit a sugó hadar, mint szélkerep.  
95  

Azazhogy várta Istók és nehány 
Ujonc barátja; mert a többi "úr" 
Ki már kolompos, fő-fő veterán, 
Az, bár felejthet, többé nem tanúl; 
Ők adomáznak serkancsó s dohány 
Mellett, s fecseg mind, szakadatlanúl, 
Vagy kergeti egymásnak a pagátját - 
Míg a sugó megdöfi a kabátját.  
96  

Szerephez - ahhoz ő itt sem jutott, 
Nem mintha nem lett volna a darabban, 
Hanem, mivel négy-öt megalkudott 
A legjavára (szépen, vagy haragban); 
S a többi jellem mind vesszőt futott, 
Nagy virgulákat irt pennájok abban; 
Meg- vagy ki-húzták, vagy egymásba toldák: 
Papot leányba, és uracsba szolgát,  
97  
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Hogy nem maradt más, mint a leg-kocsánya, 
Mit valakinek épen tenni kell: 
"Jő" "távozik" "nevet" "kardját kirántja" - 
Hozzá csak egy szó, mely kérd vagy felel. 
Istóknak ebbül állott tudománya, 
Restellte is már, amit ott mivel: 
De, mondom, a bűbáj még egyre húzta, 
Még színpadon cipőjét el se nyúzta.57  
98  

Máskép, a társaság morálja ellen 
Istók panaszra nem talált okot, 
Maradt ő, ami volt, szűz tiszta jellem;. 
Ittak, ha volt mit (más is úgy szokott): 
De külsőkép megvolt a társas illem; 
Mert azt, ha Q-né X úrral lakott, 
Csupán szükség okozta, semmi más: 
Így, összetéve, olcsóbb a menázs.  
99  

Még akkor is, midőn Klárcsi kisasszony - 
Hanem, ki volt ő? lássuk azt elébb. 
Nem épen oly rút, hogy visszariasszon, 
Kifestve pláne tetszik, ha belép. 
Irást ugyan nehéz hogy baggadozzon, 
De máskép helyt áll, mint soubrette (cseléd) 
(Hiszen folytatja csak;) - még akkor is 
Hogy Klárcsi, mondom, (azelőtt Boris)  
100  

Őtőle vett leckét magános órán, 
(Istók előtte mondá szerepét, 
Az meg követte, egykissé az orrán 
Keresztül ejtve az m-et, s a b-t; 
Nagy munka is volt feltörni a jó lány 
Elméje már rég nem müvelt gyöpét;) 
Őszinte volt vesződség, áldozat: 
Istók, a jámbor, nem gondolt roszat.  
101  
                                                      
57 Közmondás, hogy aki színpadon egy pár cipőt elnyő, az aztán végkép ott ma-

rad. A. J. 
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Játék után egy este, vacsora 
Helyett, Bolondunk a szín ágasát 
Künn támogatta, minthogy még kora 
Volt a lefekvés, - andalgott tehát, 
Ragadván képzelet hosszú sora 
(Kivált hogy meg sem terhelé hasát): 
Midőn jól hátba vágja Klárcsi mondur- 
Csomagja: "Kísérjen haza, Bolond úr!"  
102  

Átvette a nagykendős csomagot 
Istók szerényen, Klárcsi meg nevetve 
Karjára ölté a hű lovagot, 
S ballagtak együtt, csöppet sem sietve; 
Istók a holdat nézte, csillagot, 
S szavalt Irénéből nagy-lelkesedve; 
Míg Klárcsi a sóskiflit tördelé, 
Mit a zsebébe nappal gyűrt belé.  
103  

Elérve a kisajtót nagy-sokára; 
Hol Klárcsi hajadon-szállása volt, 
(Két szárny egymás felett, ki az utcára, 
Lévén sajátkép az só-mérni bolt; 
Nappal közös, hol öt-hat garas-ára 
Sót mér az "asszony" estve ott hajolt 
Szép Klárcsi a magános nyúgalomra, 
S jól rejté az ablak-nélkűli kamra),  

104  

"Jőjön be hát" súgá a declamáló 
Istóknak a lány, húzván a kezét, 
Ki rögtön észrevette, hogy a váló 
Perc itt van, már sok is volt a beszéd; 
"Késő van, instálom" mondá, találó 
Mentségre kunkorítván az eszét; 
Azzal köszönt, ment. S hallá, hogy mögötte 
Becsapta az ajtót Klárcsi, nem betette.  

105  

A színpadon, hol rendesen tanyázott, 
Lámpákba' gyertyafarkat kerese; 
Rossz garderobból éjjeli matrácot 
Terít a földre (ez már nem mese); 
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Elővevé az ócska zseb-Horácot, 
S álomba szenderítő kedvese 
Oly szépen mondja: "Nox erat et coelo" 
- S hamisan - "fulgebat luna sereno."58  

106  

Mit álmodék, mit nem?... másnapra kelve 
Utcán bevárta director urat, 
S határozottan, bár rebegve nyelve, 
Kimondá, hogy tovább ő nem marad. 
Megérlelé kiábrándult szerelme, 
Mit eltökélni nem birt hamarabb; 
És, kérem, itt ez nem jellemhiba: 
Ő csak bolond volt - de nem ostoba.  
107  

Oly korba' volt, midőn az ifju ember 
Az első nőszemélyhez, kit talál, 
Hajlik zománcos, tiszta érzelemmel, 
Előtte az tündérkép, ideál; 
Még jó, ha hozzá közelítni sem mer; 
Úgy, bár "kegyetlen", szent fénykörbe' áll: 
Ellenben Istók az olcsó kegyet 
Megútálá - mint borban a legyet.  

108  

Aztán hová megy? kérdé a director. 
Harminc mérföldre, most mindjárt, gyalog; 
Lesz tán belőle írnok, vagy preceptor - 
Kijózanult: többé nem andalog. 
"Biz a, barátom" - szólt megszánva ekkor 
Igazgató úr - "nem csekély dolog". 
És útra egy fehér huszast adott; 
Ő ment - az erdőn tört vándorbotot.  

109  

Hét napra elvergődött a parányi 
Helységbe, hol lefolyt gyermekkora, 
Melynek lapályos, erdős ingoványi 
Közt megvonúl a kunyhók gyér sora; 
Nincs tornya, csak - hol fiai, leányi 
                                                      
58 Éj vala és a hold ragyogott felhőtlen égen. A. J. 
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Tanúlnak - templom a rossz iskola, 
Előtte fábul egy rozzant harangláb, 
Melyről becsengi egy mozsár a lankát.  

110  

Ott most gyülés van, az egy ablaku 
Teremben, mert nem t'om miféle csint tett 
A mester, a peregrinus Paku, 
Ivott bizonnyal, szám nélkűli pintet; 
Most a kurátor a kemény nyakú 
Presbitereket összehívta mindet, 
És "kicsapás" foly a ház szőnyegén - 
Künn hallgatódzott a mester, szegény.  
111  

Különben ez nem újság: évrül-évre 
Barangol ő, míg állomás akad, 
(Így tőn szert a peregrinusi névre) 
S egy állomáson nem tanyáz sokat: 
Pár hét az ő leghosszabbik tan-éve, 
Aztán a kostákhoz59 belátogat 
És rajtok él, amíg ki nem lökik; - 
Hol el nem csapják, onnan megszökik.  

112  

Künn hallgatá hát, míg foly a vita, 
Orrát tekervén a sokféle bűz, 
S midőn megérté, hogy nem lévita:60  
(Konyhán az erdőháti Veszta-tűz) 
Egy üszköt a fedélre lódita, 
S az ablakon, melynek redőnye fűz- 
Galy (hón'alatt egy zsebkendő ingóság) 
Nagyot kiált be: "ég a templom, oltsák!"  
113  

Azzal: vesd el magad! - Rögtön kizúdul 
A gyűlés; nézi: hát való a tett; 
"Utána! fogjuk el!" ordítja rútul, 
De már a szalma lángot is vetett, 

                                                      
59 Falusi rector, azaz tanító és kántor gúnyneve. A. J. 
60 Pap, mester, kántor egy személyben. A. J. 
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Míg azt eloltják, Paku messze lódul. - 
Hogy mért beszéltem e történetet? 
Azért, hogy Istóknak épen e furcsa 
Véletlenből fejlik további sorsa.  

114  

Mert híre futván: megjött "a diák", 
Egy vélemény lőn a mesterre nézve: 
"Nem kell bitang, sehonnai!" kiált 
Mindenki, és tódul, hogy lássa, nézze; 
"Tegyük meg István jó hazánkfiát!" 
Azon vevé magát a jámbor észre, 
Hogy ő vasárnap surrogál papot, 
S köznap tanítja az a, b: ab-ot.  
115  

Mellesleg olt fát, burgonyát kapál, 
Hízlal malackát, csak könyvet nem olvas; 
Bírákkal a közügyben elpipál, 
Jegyző helyett is ő levén a tollas; 
Ábrándos multja mint törölt lap áll 
Mögötte, nem érdekli semmi ollyas; 
Búcsúztató verset ha írogat: 
Embernek gyászost, disznónak vigat.  
116  

Majd Debrecenből megjött holmija, 
Azaz: nehány könyv és irott füzet: 
A többi tárgyat "a világ molya 
Megette" - de raktárdíjt nem fizet. 
Átlapozá még a phantasia 
Első szülöttit, de elébb tüzet 
Gerjeszte borzalmas auto da fé-nek, 
S egymás után röpült belé az ének.  
117  

Az első zsenge "Kis Tükör" modorban 
Nyolcéves gyermek dadogása volt; 
Haladva, Csokonait vette sorban, 
"Légy-pókcsatáról" víg eposzt dalolt; 
Majd írt "Regét" is, mely az ősi korban 
Egy képzelt várrom odvából huholt: 
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"Kovács műasztalos remekbe szépen 
"Rakott" riméből is tűzre tesz épen.  
118  

Jött majd az óda-kor: "Hová ragadtok 
Pieri szűzek?"... s méltó szuszt keres 
Elzöngni ottfenn, hol sas-szárnya csattog, 
Minő félisten a vén esperes. 
Virgiliusból is "scandálva" pattog 
Egy hosszu ének, hexameteres, - 
Nem-ismert bűnökről itt egy szatíra, 
Ott egy Priap-vers, mit csak borhoz íra.  

119  

Most látszik, a következő darabból, 
Hogy már az újabb nyelvben otthonos, 
Mert rény a virtus, hullám lett a habból, 
S a dal rövid, elől-hátul csinos: 
Hanem hiába! oly eszményit abból 
Nem tud kinyalni, mint Császár, Kunoss: 
Mindig marad - ha a fejére áll is - 
Őnála valami vaskos, reális.  
120  

Még a zsebéből egy kis-rétbe hajtott 
Csomót keres ki: címe "K... csihoz", 
Átfutja egyenkint a leszakajtott 
Lapot, s bedobja égő társihoz; 
Hogy vége lett, mélyen, hosszan sohajtott 
Felnézve a menny tűz lámpásihoz: 
Előbbi ön-jét, úgymond, eltemette - 
Csak még a fejfa hiányzik felette.  

121  

Igen! megírja - és ez lesz utolsó - 
Elzöngi, versben, életíratát; 
Azzal bezárul a mult, mint koporsó, 
Ábrándozásnak mond jó éjszakát. 
De, írva, nem majmolja senki olcsó 
Fogásait, vagy a kor divatát, 
Csupán a belső ösztönt követi, 
S lesz, jó avagy rossz, - de eredeti.  

122  
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Felejti, úgymond, mit annakelőtte 
Tudott s tanult: nem publikumnak ír; 
Sajátjából - mint pók a maga-szőtte 
Fonált - ereszti amit tolla bír; 
Tekintély vagy szabály nem lesz előtte, 
Csak amit gondol, s az üres papír; 
És ily szavakkal rögtön is belékezd - 
De már hosszú ez ének: Múzsa, végezd.  

*** 
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A JÓKA ÖRDÖGE 

Pórrege  
1851 

I.  

   Zsémbes asszony Júdit. Csak az Isten látja, 
Mennyit szenved tőle szegény Jóka bátya. 
Nincs inyére semmi; szüntelen veszekszik, 
Átkozódva kél és szitkozódva fekszik. 
Sőt álmában sincsen néha tőle nyugta: 
Azon veszi észre, hogy oldalba rugta, 
Vagy körmölni kezdi és hajába ragad 
És motyog káromló becstelen szavakat. 
Szidja, mint a bokrot, akármit csináljon, 
Azt se' tudja, szegény, mé'k lábára álljon: 
Ha leűl, az is baj, ha feláll, az is baj; 
Pedig áldott ember Jóka, mint a friss vaj: 
A légynek sem ártott, mióta kétágú, 
Oly szelid, türelmes, jó tulajdonságú. 
De reá az asszony még ezért is nyelvel: 
Érti a hat-vágást Judit asszony, nyelvvel.  

   Nincs oly rossz, aminek huzamos időig 
Az emberi állat neki nem törődik: 
De a Júdit asszony úgy intézte sorját, 
Hogy soha két izben ne mondjon egyformát, 
Hanem váltogassa mind szavát, mind tettét: 
Más-más lében adja fel a szedtevettét: 
Ha ma borssal adta, holnap paprikáson, 
Egy napon ecettel, tormával a máson; 
Szóval, hogy az ember soha meg ne unja, 
Hogy vesékig hasson talpraesett gunyja. 
Mint a jó bakancsos, aki régen szolgál, 
Jelen volt Lipcsénél, jelen Waterloonál, 
Hétszer úszta át az óperencjás tengert, 
Bajuszához sem kell ragacsolni kendert; - 
Mint ez a bakancsos szégyenlene, mondom, 
Káromkodni, mint más, "tisztességes" módon, 
Hanem újat talál minden alkalomra, 
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Mást, ha jól van lakva, mást pedig éhomra: 
Azonságosképen a találós Júdit, 
Bár örökké zsémbel, de örökké újít: 
Kétszer a piacon nem volt semmi átka, 
Mióta az anyja a nyelvét felvágta.  

   Ha pedig nem használ háromélű nyelve, 
Nem talál mindenkor fájós elevenre 
Akkor, tartva tőle, hogy majd hozzá szokik, 
Duzzog idébb-tovább és nem szól napokig. 
Ilyenkor van osztán "csett-csatt" elé s hátra, 
Borogat és hány-vet, tör-rombol rakásra; 
Minden ingóbingó tővel-heggyel össze: 
Szegény Jóka csak úgy csetlik-botlik közte. 
Ilyenkor törik ki nem egy ablaktábla, 
Csupornak, fazéknak lészen ő halála, 
Az ajtó lefekszik, a kályha kimozdul, 
A tapasz lemállik, kutya macska pusztul; 
Még a vaslapát is, ha leteszi, pattan 
S a falu cigányát óhajtja legottan. 
 

II.  

   Három álló napig vala egykor épen 
E csókolnivaló áldott jókedvében; 
Ha mellé ült Jóka, legott dérrel-durral 
Kétfejű sast csinált az asszony az urral. 
Soha rá nem nézett, nem felelt szavára, 
Leragadt a nyelve, befagyott a szája; 
Mint ördögkötötte rokka, azt mivelte: 
Ugy se tudta Jóka, mint én, hogy mi lelte. 
Ámde nincs oly hosszu a világon semmi, 
Aminek végére ne lehetne menni. 
Lám! a kerékvágás milyen messze szalad: 
Hortobágyi kompnál mégis kettészakad; 
A kemény cserfát is összeőrli a szú: 
A kolbász is elfogy, akármilyen hosszú; 
Szíj-madzag nem állja, ha erősen húzod; 
Uj bocskor lyukas lesz, ha örökké nyúzod: 
Igy a béketűrés elkopik idővel. 
A féreg, ha tiprod, visszafordul fővel: 
Jókát is kikezdé az asszonyi kormány; 
Pártot üt magában s beszél ilyenformán:  



 ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK 267 

   "Megverem: kevés lesz; megölöm: sok volna, 
Ő pokolba menne, én pedig bitóra. 
Hadd éljen. Talán majd, ha nem is a vallás, 
Istenhez téríti az oldal-nyilallás. 
Jó apostol a sűly, hurut, köszvény, guta: 
Majd csak megtériti, ha vénségre juta. 
De tovább nem tűröm! Nem leszek egy vászon 
Cselédnek kutyája, vezető pórázon. 
Törik vagy szakad: de megmutatom azt ma, 
Hogy ennél a háznál én vagyok a gazda. 
Neki ereje van, nekem meg van eszem! 
Legyek én akármi, ha csuffá nem teszem."  

   Igy szólott, azaz hogy így szólani nem mert, 
Benne a bátorság gyökeret még nem vert, 
De, hogy ezt gondolta, már az is sok tőle, 
Aki őt ismeri, nem hinné felőle. 
Azzal félre kullog és a boglya mellett 
Főz vala furfangos, bosszuálló tervet: 
Nem hamar főtt az meg, mint olyan rossz lencse, 
Milyentől az Isten a gazdasszonyt mentse.  
   Végre, mint a vak tyuk, addig-addig kapar, 
Míg a sok szemétből egy árpát kitakar; 
Ugy ő is talála egy alkalmas tervet, 
Hogy mozgásba tegye az elállott nyelvet. 
Megörült, - kész volna verebet is fogni, 
A tulsó szomszéd is hallá mosolyogni. 
Azzal kapta magát, egy percig se' késett, 
Bement a szobába, meggyujtá a mécset, 
Fényes nappal ottan keresgélni kezde, 
Mint aki tűt, vagy más effélét elveszte 
Nem maradt el egy szög, nem maradt el egy zug, 
Minden ágyat felszór, minden lomot felrug, 
Padon és pad alatt, házban, ólban, szinben, 
Összehány, tűvé tesz minden helyet kinn, benn.  

   Látta ezt az anyjok, szemével kisérte, 
Mint orsót a macska; de nem szóla érte; 
Csúnya görbe szemmel majdhogy át nem szúrta, 
Oldalát a kérdés majdhogy ki nem fúrta. - 
Nem állhatja egyszer... egyet-kettőt köhent 
S megszólal: "No, mi az ebszemét keres kend?"  
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   "Megvan, édes lelkem? Hálá az Istennek! 
Csakhogy végre megvan! no, azon örvendek; 
Már biz' én azt hittem - már kétségbe estem - 
Hogy sose lelem meg a nyelvedet, testem."  
   Így kiáltott Jóka. De bizony vesztére, 
Nyomban összeröffent Júdit asszony vére, 
A felzaklatott vér mind képébe futa, 
Környékezte is már egy nagy ménkő guta. - 
Láttad-e a pulykát, ki magas szeméten 
Gőgösen országol, mint királyi széken, 
Legkisebb bántásra, legcsekélyebb gúnyra, 
Mirigytelte nyakát, amidőn felfúja? 
Vérszin pötyögője, haragtüzben égve, 
Mikép megyen által szép világos kékbe? 
Mikép játszik ujra halaványas zöldet? 
És mikép kotorja szárnyával a földet?... 
Annyiféle szint vált Júdit asszony arca, 
Mig tart önmagával pillanatnyi harca, 
És toporzékolva egy álló helyében, 
Nem tudja: leöntse? vagy nyakára lépjen? 
Végre, amit keze ügyiben meglátott, 
Veszi a tüzhelyről a tüzes lapátot, 
És ugy vágja képen szegény Jókát vele 
Hogy a világ mindjárt egyet fordul vele, 
Lebukott a földre, nagyot kalimpázva, 
S fekszik vala, mint holt, önvérében ázva. 
Ott sem volt azonban kedvesétől nyugta, 
Mig fel nem ocsúdott, addig tépte, rugta, 
Akkor a hüvelykét csipőire tévén, 
Ily beszéd csörömpölt a hatalmas gégén:  

"Hát, aki mondta is! hát, aki adta is! 
Hát illyen amollyan! erre is, arra is! 
Ki parancsol itt, he? ki az ur a háznál? 
Még te igy kötődnél? még te igy komáznál?... 
Most köszönje meg kend, hogy csak ennyit kapott, 
S tisztuljon, ne nézze hiába a napot: 
Ott az én kenderem: fel kell nyőni márma; 
Egy... kettő! - az ételt kiviszem, csak várja." 
 

III.  
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   Megtörölte arcát az inge ujjával 
És ballagott Jóka mardosó bújával. 
Ballagott a kertbe, onnan a mezőre, 
Onnan a pusztára, ott a kenderföldre. 
Tetszős munka volt a kendernyövés néki, 
Ugy képzelte, hogy a Juci haját tépi, 
Bár a haja volna! bár a nyelve volna! 
Bár az a pokolra való lelke volna! 
Hogy kigyomlálhatná, valamint a kendert, 
Hogy ne vekszálná a jó keresztyén embert. 
De vékony reménység! azt ő már hajason 
Nem éri, - kopaszon is, tudom, bajoson; 
Sohase' pillant rá boldog özvegysége, 
Amíg Júdit asszonyt táplálja a mérge; 
És az a kis méreg sosem fogy ki pedig, 
Mint olajoskorsó, ha fogy, ismét telik.  

   Közepette ilyen búnak és panasznak 
Eszébe se' jut, hogy nem is evett aznap. 
Hej, pedig immáron megdelelt a csorda, 
Még se' jő étellel a hű oldalborda. 
Végre a gyomrából kiszorult a bánat, 
Egy láncos komondor mivel reá támadt, 
Egy láncos komondor, a kegyetlen éhség, 
Mely sosem hagyja el állandó fekvését; 
Néha ugyan alszik, meg se moccan fékén, 
Láncainak súlyát elszenvedi békén: 
De jaj ha felébred! rázza szeges örvét! 
A vesékbe mártja éles-hegyes körmét, 
Habzó szája morog, mardos, harap, ugat... 
Az ember horpasza majd hogy ki nem lyukad. - 
És már a tüzes nap az utolját futja, 
Lekonyult az égen szekerének rudja, 
Tüze, fénye csökken; maga, lova fárad; 
Délibáb elfekszik, és a szunyog támad; 
Hosszú árnyékot hány a sötétlő káka, 
Réce reppen közte, ümmög közte béka, 
A halász gólya is meglódítja szárnyát, 
Viszi haza, lomhán, ma fogott prédáját; 
Apró muslica-légy, táncoló csoportban, 
Követi a vándort sűrü oszlopokban.  
   Vándorok az úton noha járnak kelnek, 
Híre sincs Júditnak, nemhogy az ételnek! 
Minden gyalogembert annak gondol Jóka, 
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Mig utóbb kisűl, hogy a remény csalóka. 
És már alig állja - és már haza menne, 
Ha az asszony előtt megállani merne: 
Hanem ahhoz kéne vakmerő bátorság... 
A pogány megszánná szegény Jóka sorsát!  

   Megkönyörült rajta... megszáná az ég is: 
Judit asszonyt látja valahára, mégis. 
Nem t'om, öröme volt-e nagyobb, vagy búja: 
Lesz mit nyelni mindjárt, lesz leves, csak fúja. 
Legalább ugy látszik a menyecske képén, 
Amint közelebb ér, nagy sebesen lépvén, 
Hogy megin' feljött - vagy tán nem is ment még le 
Vagy sosem is megy a veszekedhetnék-je. 
Egyik szeme hajszra, másik szeme csára, 
Mutatja, hogy sajnál nézni is urára; - 
Jobb is volna, bizony, ha láb alá nézne: 
Úgy e históriát folytatnom se kéne.  

   A dolog így történt. - Valahol dugaszban 
Mély ó kut vala ott, rejtve fűben, gazban; 
Júdit asszony pedig, amint jő begyesen, 
Az ó kut szájának tarta egyenesen. 
Látta ezt a férje - hogyne látta volna! 
Azért ő magában ilyeténkép szóla: 
"Vajjon, uram Isten, ki lenne az oka, 
Hamár most a kútba belémenne maga? 
Hiszen nem ölöm meg, egy ujjal se bántom, 
Még tán megharagszik, hahogy visszarántom." 
Alig gondolá ezt: zupp belé a másik, 
A füle sem látszik, kis körme se látszik, 
És az egész Júdit, ameddig eleven, 
Elsülyedt és eltünt, odalön hirtelen; 
Lepottyant, tehetlen, mint valami gömböc, 
Mint az, akit elnyel titkos kaszatömlöc, 
Mint az egér, amely, semmin sem aggódva, 
Egyszer csak lebillen az egérfogóba! 
 

IV.  

   Furdalá azonban a lelkiösméret 
És ilyen szavakkal mardosá a férjet: 
"Boldogtalan ember, hajh! mit cselekedtél? 
Mily nagy bolondságra, bűnre vetemedtél, 
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Hogy te nem sajnáltad az Isten áldását, 
Amit Juci hozott, a - tepertős kását? 
Egyél hát, ha van mit! Hanem ugy-e jobban 
Esik bosszut állni? Most szemed szád koppan. 
Ugy kell! ne az asszonyt nézted volna magát, 
Hanem a kezében ételes fazokát!"  

   "Hátha még nem késő; megpróbálom" ugymond. 
Kapta, rekettyéből egy nagy hosszu guzst font, 
Lebocsátá mélyen a homályos kutba 
És kiálta: "Csipd meg, feleségem Jutka!" 
Meg is fogta Judit; legalább érezett 
Férje a guzs végin valami nehezet, 
És kezdé nagy üggyel vonni azt fölfelé, 
Mert igen nehéz volt, majd megszakadt belé. 
Mikor addig huzta, hogy már feleútban 
Volt az a valami fölfelé a kútban, 
Hol nem oly sötét volt, hol már jobban látszott: 
"Uram! ne vigy..." még szeme is káprázott. 
Hazudni nem illik, sose' volt kenyerem, 
De ugy láttam, mint most, állitani merem... 
Mi volt a kötélen? - egy rút fertelmes dög, 
Szőröstül, bőröstül egy nagy kamasz ördög! 
Farka volt és szarva, lábain lókörme, 
Egész teste gyapjas, háta pupos, görbe; 
Legcsodálatosabb pedig az hogy félig 
Csupa ősz a feje, másutt feketéllik.  

   "Miféle szerzet vagy?" kiált Jóka, "mi vagy? 
Szólj, vagy visszalöklek, vessz oda lenn, maradj!" 
"Jaj csak vissza ne lökj," amaz így könyörgött, 
"Jaj csak húzz fel innét, én volnék az ördög! 
Nem tudom, mi van itt, csak most került ide, 
De, uttarcson! már is megőszűltem vele. 
Húzz ki szegény ember, bizony megszolgálom, 
Mert én ezt az izét soha ki nem állom."  

   Monda pedig Jóka: "Felhuználak, földi: 
De nem fogsz-e ám majd velem is kötődni? 
Csíklandós portéka a te barátságod: 
Köszönöm az olyan cifra mulatságot. 
Ámbár, annyi mint az - mindegy ördög nékem, 
Rosszabb már nem lehetsz mint a feleségem: 
Felhuzlak. De elébb kapard össze még ott 
És hozd fel nekem az ételmaradékot."  
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   Felelt rá az ördög: "Ne kívánd vesztemet, 
Hogy ismét lemenjek. Mondok én egyebet: 
Majd én belebúvok a király lyányába, 
Ejtem azt ördöngös nehéz nyavajába, 
Mindenféle borbély próbát teszen vele, 
De egynek sem használ kenőfenő szere: 
Akkor oda jösz te; kivánsz nagy jutalmat, 
Összevetett-kas pénzt, vagy fél birodalmat 
Többet is igérnek ha megorvosolod; 
Te pedig azt bátran magadra vállalod, 
Mert én, a te szódra, mindjárt eltávozom, 
Másik királylányról másutt gondolkozom. 
De onnat kibúni nem fogok szavadra, 
Azért, édes öcsém, jól vigyázz magadra, 
Mert csak egyszer adom magam a kezedbe, 
Ródd a füled mellé, s vedd jól az eszedbe."  

   Jóka ezt magának nem mondatta kétszer, 
Hanem az ördögöt felvoná két kézzel, 
És, hogy az alkuban ne essék galiba, 
Áldomásra mentek, egy rossz gugyoriba. 
Ott, kupec módjára, mintha venne marhát, 
Jól megverte Jóka ördög bácsi markát, 
Végre a sok lőre az inába szállott 
S felbukék, mikor az egyességök állott. 
 

V.  

   Ura lett azonban szavának az ördög, 
Tövises szekerén sebesen elgörgött, 
Meg sem állt, ameddig, egy bolha képébe'. 
A királyleánynak be nem bútt fülébe. 
Legott a leányzó kapdos a füléhez, 
Viszkető fájdalmat, kolompolást érez, 
Ágyából kiugrik, táncol, fut, kiabál, 
És kacag, ha viszket, és sikoltoz, ha fáj. 
Szalad a tornácba, szalad az udvarra; 
Udvaron fel s alá, erre meg amarra; 
Anyja egy papucsban, atyja is egy ingben. 
S aki van a háznál, üzi, hajtja minden. 
Elfogják, - de akkor harapdál, lefekszik, 
És megint tovább fut, mikor föleresztik; 
Végre összeroskad, ereje elhagyja; 
Ölbe viszi haza kedves ura-atyja.  
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   Nosza lótni-futni! boltba! patikába! 
Száz cseléd a várost veszi a nyakába; 
Medveháj, álkörmös, esencia, bakvér: 
Mindezt próbálgatják, mindez nem sokat ér. 
Doktorok, borbélyok, valamennyi bába 
És tudákos asszony... ott van, de hiába! 
Recipe, érvágás, köppöly és fürdő-lé 
Teszi a nyavalyát még nevekedővé; 
Ráolvasni, kenni, párolni, füstölni, 
Kilencféle fáról kilenc ágat törni, - 
Aggatni nyakába százféle babonát... 
Mindez a betegnek könnyebbülést nem ád.  

   Ki miatt az apja és az édes anyja 
Ő szivét kegyetlen búbánatnak adja; 
Sem étel, sem ital, egész álló hétig.... 
Ha aranyból volna, mégsem kéne nékik. 
A király, hogy a nép ne járjon nyakára, 
Bízza minden dolgát az iródeákra; 
Ő maga nem végzi senki ügyét-baját, 
Csak emészti szivét, csak tépi a haját. 
Hát még a királyné! öltözik mély gyászba, 
Siratja leányát egy kis oldalházba'; 
Majd egy légycsapóval oda űl az ágyhoz... 
Egész nap se néz ki a kender-munkához.  

   Dobolják azonban országvilág-szerte 
S így kiált a hajdu, ki a dobot verte: 
"Becsületes népség, hallja kigyelmetek! 
A királykisasszony igen nagyon beteg. 
Ki meggyógyithatja, bizony meg nem bánja: 
A maradéka is nagy ur lesz utána: 
Ha hát tud valaki olyan mesterséget, 
Jelenjen meg, bővebb tanakodás végett."  

   Erre nagyot kurjant valaki a nép közt: 
"Tudok én" azt mondja "olyanféle eszközt." 
"Kicsoda az az én? hadd álljon ki! lássam!" 
"Én vagyok az az én, követem alássan..." 
S előállott Jóka, levette kalapját, 
Szégyenli erősen, mert nagyon kacagják, 
De azért a szavát vissza mégse vonja 
És, hogy ő nem tréfál, esküszóval mondja.  

   Fülön fogta Jókát mindjárt, hevenyébe, 
S felvivé a hajdu a király elébe; 
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Megállott a hajdu, mint valami pecek, - 
Fölsodort bajusza két nagy fekete szeg - 
S monda: "Itt egy ember, felséges királyom, 
(No ne bujjék kend el; hanem erébb álljon) 
Ez a paraszt ember azt meré állítni, 
Hogy ő a kisszonyt meg tudná gyógyítni. 
Hazudik-e vagy sem? nem állok afelől, 
Azért engedelmet instálok afelől."  
   Szólt a mesekirály: "Együgyűnek látszol; 
Tudd meg, szegény ember, hogy fejeddel játszol, 
Nem gyerekség ám ez; vakmerő a próba, 
Mely ha rosszul üt ki, húzatlak karóba. 
De ha megorvoslod egyetlen-egy lyányom; 
Hitvesűl őt akkor teneked ajánlom; 
Vele országomat adom, mint vejemnek: 
Ugy is nagy nyüg az már nekem, vén fejemnek."  

   Felelt erre Jóka: "Uram és királyom! 
Ne legyen terhére, de én megpróbálom, 
Még pedig most mindjárt, ezen pillanatba' 
Mit ma elvégezhetsz; ne halaszd holnapra." 
Avval fogta magát és bement a házba, 
A leányt akkor is a nehézség rázta; 
Elővett egy régi kalendáriomot, 
Amit jóelőre szűrujjába nyomott, 
Nézett a betűkre, hogy a szeme dagadt, 
S olvasá, könyv nélkül, ezen bölcs szavakat:  

   "Turgudorgod mirgit forgogargadtárgál: 
Argadórgósorgom margarargadtárgál? 
Targakargarorgodj hárgát korgomarga,. 
Irginerget arga porgokorgolbarga!"61  

   Amint e szavakat meghallá az ördög, 
Megrázta a lyányt, hogy minden csontja zörgött, 
És kiment belőle, végkép odahagyván: 
Mindjárt' jobban is lett szemlátomást a lyány. 

                                                      

61 Ki ne emlékeznék gyermekkorából az úgynevezett madár vagy 
szarkanyelvre. Az idegen abrakadbra helyett bátorkodtam ezt 
használni. Tartalma a fentebbi soroknak:  
"Tudod, mit fogadtál - Adósom maradtál, 

Takarodj hát koma - innét a pokolba." A. J. 
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A király pedig, mint szavatartó ember, 
Összeadta őket szíves szerelemmel: 
A lakodalmukra fél gulyát levágott, 
Végre átereszté nagy Meseországot. 
 

VI.  

   Híre futamodék e szörnyü csodának 
És fülébe jutott a szomszéd királynak; 
Őneki is beteg egyetlenegy lyánya, 
A Jóka ördöge lévén nyavalyája. 
Fogja hát a szomszéd, ír egy szép levelet, 
Minek a sommája ilyenforma lehet:  

   "Kedves öcsém uram! - Terhére ne essék, 
Nem busítanám, de hajt a kénytelenség; 
Nagy bajom érkezett, nagy szomoruságom, 
Aminél nagyobb nincs nekem e világon: 
Kedves jó leánykám, egyetlen gyermekem, 
Az ágyszalmát nyomja, halálos betegen. 
Mindenféle orvos kifáradt mellőle, 
Már kétségbeestem, igazán, felőle. 
Különös, hogy épen aznap esett baja, 
Mikor a hugomból ki-vált a nyavalya, 
(Tartsa meg az Isten, szivesen kivánom, 
Mert a hugomasszony kedves keresztlyányom.) 
Még különösebb, hogy a kórság is olyan, 
Mintha ereszkedvést jött vón' ide onnan. 
Nem is gyógyitja meg senki, - elláttam azt, 
Ha csak egy kis időt kigyelmed nem szakaszt. 
Nézze meg, jöjjön el, tegye rá a kezét: 
Bizony az Uristen is megáldja ezért. 
Lesz ebédje nálunk, zab, széna lovának; 
És ha felét kéri kis Meseországnak, 
Azt is od'adom... vagy akármibe kerűl: 
Sőt meg is köszönöm szépen azonfelűl. 
Minden jót kivánunk, mind közönségesen: 
Köszönti kelmedet a szegény hitvesem, 
Köszönti kelmedet a napamasszony is, 
De még (bár eszén nincs) kedves leányom is. 
Az öreg kanász is, meg a szolgáló is, 
Meg, aki a háznál legalábbvaló is; 
Kelmedet magát is, az ipa-urát is, 
A feleségét is, napaasszonyát is: 



276 A JÓKA ÖRDÖGE 

Szóval mindnyájokat, az egész cselédet: 
Kivánunk szerencsét, sok jó egészséget."  
   Így hangzott a levél. Jóka nem szerette, 
És az egész dolgot hallatlanná tette, 
Mert jól tudta, hogy már lejárt tudománya: 
Nem gyógyul meg attól több király leánya. 
A levél azonban, a sok követ, posta, 
Egymást érte, egymás tyukszemét taposta; 
Az egyik kizörget, a másik bezörget; 
A szomszéd előbb kér, de azután sürget, 
Azután parancsol, azután fenyeget, 
Azután küld rája pusztitó sereget, 
És már a lakosok, nyúzva, sütve félig, 
Szaladnak előre s a dolgot beszélik; 
És már égve minden határszéli falvak, 
Látszottak az éjben megannyi hajnalnak. 
Jóka is megszeppent, amidőn ezt látá, 
Mert a katonáit mind haza bocsátá, 
Kit csak egy hónapra, kit pedig kettőre, 
Kit meg bizonytalan szabadság-időre. 
Most, alig egy-kettő lézengvén utána, 
Ily sok nép elébe annyival hogy állna?  

   Voltak nemkülönben szörnyű ijedségbe' 
Ipa, napa és a kedves felesége. 
Ráestek, beszéltek, nógaták hogy menjen, 
Orvosolja meg, hisz' megteheti könnyen. 
Jóka a világért sem meré mondani, 
Hogy az ördöggel volt köze... vagy valami, 
Hanem fogta magát, ráveté a fejét, 
Megpróbálni megint orvosi erejét. 
Ment - az ellenségtől fegyvernyugvást kére, 
Megadá azt mindjárt annak a vezére, - 
Ő pedig futott és nagy-lélekszakadva 
Érkezett a szomszéd fejedelmi lakba. 
Akkor is ott táncolt a szobaközépen, 
Langauszt járt az ördög a leánnyal épen, 
S hogy meglátta Jókát kérdi acsarkodva: 
"Mit keressz itt? hol jársz? takarodj dolgodra! 
Nem megmondtam-e, hogy többször aztán soha?... 
Az apád lelkének se' megyek sehova!" 
"Jaj" rebegi Jóka szörnyü léhhel-péhhel, 
"Nem is azért jöttem, nem feledtem én el 
De a feleségem mindjárt idebenn lesz, 
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Az elől futok én - jaj! ha megcsip, megesz." 
"Messze van?" kérdé most szeppenve az ördög. 
"Oh dehogy! itt van már, a konyhába' dörmög." 
S aló! mintha ostor pattogna a hátán, 
Megrugaszkodik és elnyargal a sátán, 
Vissza sem néz addig, míg pokolba jutva, 
El nem rejtezék egy kályhafűtő lyukba. 
A kisasszony pedig nyert azonnal erőt 
S egészségesebb lőn sokkal, mint azelőtt.  

   Jóka is megkapta jótéte jutalmát: 
Od'adá a szomszéd fele-birodalmát, 
S mindjárt a hüvösben ki is mentek reggel, 
Kijegyzék a határt, hosszába, cövekkel. 
Aztán a határra dombokat emelnek, 
Fájdalmára néhány bámész sühedernek, 
Kiket a helyszínén, a halomnak ormán, 
Lefogtak erővel, kényszerités-formán, 
S hogy eszökbe jusson szakállas vén korig. 
Az emlékezetet hátuljokra verik.62  
 

VII.  

   Hát szegény Juditról mit beszél az írás? 
Ottan zöldült-e ki, valamint a csírás,63  
Vagy pedig valami jószivű keresztyén 
Kivoná a kutból, kötelet eresztvén? 
Nem hallottam erről semmit is pletykában, 
Hiába kerestem régi krónikákban; 
Maga Jóka (pedig jobban állt bőrébe') 
A fejét utána nem igen töré be; 
Nem is nagyon törte, nem is verte falba: 
Híre sem hallatszott a király-udvarba'. - 
E közben az órák s az apró minuták 
Kergetősdit játszva egymást váltogaták; 
Telt, fogyott a hold is, - görbe uj sarlója 
Majd hegyesen állt fel, majd pedig csurgóra; 
Tél tavasz, nyár és ősz egymást fölemészték: 

                                                      
62 Szokás a népnél határdomb hányáskor, egy-két pásztorfiút megvesszőzni, 

hogy vén korában annál inkább  visszaemlékezzék a helyiségre. A. J. 
63 Csírás, a gabona, mit a szeszfőzők, vízzel öntözve, csírába hajtatnak. A. J. 
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Tél a gazdag ősznek gyümölcsit, gerézdét, 
A tavasz leszopta jegeit a télnek, 
Őt s virágit a nyár sütötte lepénynek; 
Végre megkopasztá hives ősz a nyarat, - 
Az előbbeniből semmi fel nem maradt. 
Esztendő után igy esztendő lejára: 
Uj év hurcolkodott a másik nyakára: 
De napon és hóban, évben, esztendőben, 
Boldog vala Jóka, húzamos időben.  

   Egyszer nagy-sokára, midőn nem is vélte, 
Vagy heted magával jön az ördög érte, 
Kik, körülkapdosván, úgy elvivék őtet, 
Hogy de még a lába sem érte a földet. 
Hasztalan evickél, lármáz, sivalkodik, 
Meg sem álltak véle a tüzes pokolig, 
Ott aztán beveték egy vas kalitkába 
S mellé - Júditot, hogy ne legyen magába'.  

   "Jaj" kiáltott Jóka, "odavagyok! végem! 
Hát nem elég volt-e már teveled égnem? 
Itt is, a pokolban, jösz megint kinozni: 
El se tud az ember békével kárhozni! 
Te miattad égek... te vagy oka ennek, 
Hogy oda nem mentem, hova mások mennek, 
A jók és igazak, kik a más világba' 
Ördöggel nem estek egy cimboraságba. 
Jaj! ne bánts, ne kínozz, férjünk össze szépen: 
Térjünk el egymástól, édes feleségem! 
Neked is könnyebb lesz, nekem is könnyebb lesz: 
Hidd el, a pokol is mindjárt hűvösebb lesz."  

   Nem tudom, mit felelt Júdit asszony néki; 
Elég a hozzá, hogy ő most is a régi: 
Osztoznak, perelnek, csúnyán marakodnak, 
És ez mindig úgy lesz, míg össze nem szoknak.  

   Eddig van. Mi haszna toldanám, foldanám? 
Akinek esze van, ezt se' hiszi talán. 
De bölcs tanulságot vehetni belőle, - 
Mert az ember sosem tudhatja előre: 
Hátha valamelyünk igazán úgy járna, 
Mint a szegény Jóka s az ő életpárja!?  
1851  

*** 
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A NAGYIDAI CIGÁNYOK 

Hősköltemény négy énekben  
1851 

Első ének 
Foglalat  

Vár szorult védelme, Vajda fényes terve, 
Cigányok gyűlése, Harci zendülése. 
Csóri eszes volta, Hősök többi dolga, 
Ez ének rendében Le van írva szépen. 

Egyszer volt özönviz, mióta a világ; 
Egyszer nyit, száz évben, az áloe-virág; 
Egyszer esett, mondják, kutyavásár Budán: 
Egyszer a hős dádék romlása Nagy-Idán.  

Múzsa, te, ki nem jársz idres-bodros konttyal, 
Vézna bőrödet sem fested bécsironggyal - 
De piros, de pozsgás napégette arcod: 
Te segíts, méltóan elzengnem e harcot!  

Add rívó hegedű búgását dalomnak, 
Cincegő zengésit húros cimbalomnak, 
Klarinétok füttyét, dobok dobbanását, 
Harsány trombitákkal összeroppanását.  

Önts szájamba édes, hatalmas éneket, 
Mellyel örökítsem választott népedet; 
Míg a magyar nóta daliáit zengem: 
Parlagok múzsája! cserbe ne hagyj engem. -  

Írtanak ezerben, ötszáz ötvenhatban, 
Pártosság magyar közt vala szép divatban; 
Nagy-Idát Perényi birta, egyik párton; 
Kapitány a várban jó Gerendi Márton.  

Kapitány a rangja, de lehetne káplár, 
Mert alighogy tíz-husz alattvalót számlál; 
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Hanemha betudjuk egy-egy emberszámba, 
Ami ráadás volt gyülevész cigányba'.  

Miért be ne tudnók s miért be ne vennők? 
Eddig is a várat ki védte, ha nem ők? 
Töri az ellenség, már tizenhét napja, 
Mérgében a nyelvét hiába harapja.  

És harapná, bizony, isten tudja meddig, 
Ha az ennivaló el nem fogyna keddig; 
Ezt a bölcs Gerendi látta még szombaton, 
Hogy próféta lett vón' pedig, nem mondhatom.  

Hívatá azértan cigányok vajdáját, 
Ledicsérte rútul az egész fajtáját, 
Aztán így szóla bizodalmas hanggal: 
"Bölcs, vitéz, nagy férfi, fejedelmi ranggal!  

"Jól tudod, hogy e vár minden baja, gondja 
Egyedül erőtlen vállaimat nyomja: 
De sok, ami hogy sok, több mint elegendő: - 
Nem bír annyi terhet egy szamár, mint kettő.  

"Több ész többet talál, nem hiába mondják. 
Ím azér' rád bízom a vár fele gondját: 
Társam vagy: ne a kulcs! hordjad és viseljed; 
Töltsd be énutánam a második helyet.  

"Hanem esküdjél meg - tartsd fel három ujjod - 
Közös titkainkat hogy el nem árulod: 
Mondjad »isten« szóval: téged ugy segéljen... 
(Mondá Csóri vajda: őtet úgy segéljen).  

"Tudd meg azért: vagyon az élelmünk fogytán, 
Sőt, ha nem kiméljük, holnap is elfogy tán: 
Azontul?... nézhetjük a csillagos eget, 
Azontul keserves éhhalál fenyeget.  

"Én hát ma (de titok: jól szivedre kötöm) 
Kevés magyarimmal a várból kiszököm, 
S holnap éjjel bőven hozok eleséget: 
Igy teszem luddá a botor ellenséget.  
"Te pedig, barátom, míg távol leendek; 
Válj beesületére híres nemzetednek; 
Kitörést ne próbálj... a nagy világér' se! 
De légy ember, ahol ember kell a résre."  
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Így beszélt Gerendi. A fővajda pedig 
Azt gondolta elébb, hogy csak ingerkedik: 
De mikor bevette a várnagyi hitet, 
Pislogó szemével hunyoritva intett.  

Megfeszült örömtől mind a kilenc bőre, 
Dicsősége majdnem kihízott belőle; 
Hanem ott ült - fedve harcsabajuszátul - 
Egy kicsi ravaszság, szája végin, hátul.  

És felelt ekképen: "Vitéz kapitányom! 
Nem is utolsó nép ez az én cigányom: 
Tűz van bennök, uram, hogy szinte süt, ragyog... 
Én pedig - vajdának épen illő vagyok.  

"Csak ide kell bízni Puk Mihály uramat: 
Megkeserűli, ha bizgatja váramat! 
Bátran mehetsz, pajtás, itt a vitéz sereg; 
Mehetsz bátran, fiam, itthon lesz az öreg."  
Így szólt; és komolyan, mint vajdához illik, 
Nyujtotta kezét, a jobbot tudniillik, 
Vontatva, begyesen, fejedelem módra, 
Mintha nagy pártfogó nyujtaná kéz-csókra.  

Most az Éj fölvette tolvajköpenyegét, 
Eltakarván azzal pitykés öltözetét; 
Várban a magyarság készül titkos útra; 
Esze ágában sincs visszatérni újra.  

Alighogy a várból a magyar katonák 
Egy rejtett-kijárón lábukat kivonák: 
Népét Csóri vajda feljáratta rendbe'; 
Gyűlést hirdetett a legnagyobb terembe.  

Volt a szép rokonság hetven sátoralja: 
Mindenikből egyet hívatott a vajda, 
Mindenik sátorból a legvénebbiket, 
Amennyibe' nem volt csupa vak, vagy siket.  

Hamar a cigányok kezdenek begyűlni, 
Csóri vajda körül tanács-széket űlni: 
Büszke faj! nemes faj! - Ha elsorolhatnám 
Őket illően, egy vak lóért nem adnám.  

Jött elébb Akasztó, hórihorgas cigány, 
Nem volt ily kovács több, sem Nagy- sem Kis-Idán; 
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Fejjel haladá meg a többit Akasztó: 
Hátha még nem volna görbe, mint egy patkó.  

Jött azután Nyúlláb, meg a kancsi Degesz: 
Mindenik iszkábál, hasadt teknőt szegez; 
Vékonypénzü Nyúlláb szőrös mivoltától - 
Vette nevét Degesz domború hasától.  

Csakhamar követte Vigyori és Kolop: 
Ahol e kettő jár, jól megy ám a dolog! 
Vasfűvel kinyitnak minden zárat, békót, - 
Az anyja hasából kilopnák a csikót.  

Nemkülönben Gyügyü, - Gyügyü, kinek párja 
Messze földön nem volt tapasztó munkára; 
Nyeszegi a rostás; Pityke, a rézmíves, 
Henye férfiú, kit úgy csúfolnak: Híves.  
Egyszersmind betámaszt félszemű Toportyán, 
Ő, kit Éva szűle Hernád vize partján, 
Göndörhaju Éva, - nem bizonyos, kitől: 
Talán a hajdankor pogány istenitől  

Nézd el immár Bugyit és vitézlő Kákát! 
Ennek a mentéjét, annak a nadrágát: 
Téglaszín a nadrág, és a mente kéken 
Rugta el a sujtást, valamikor - régen.  

Jő Habók, Irhával, s Diridongó hátul, 
Ki huszonegy rajkót nemze Dundijátul; 
Apja, anyja is él, - nagyapja, nagyanyja: 
Mind együtt lakozván, nősténye és kanja.  

Múzsa nekem mondd el: hány szekér és hány ló 
Az, miből parancsol vitéz Diridongó? - 
Szekér ugyan kettő, s egy kopott taliga; 
Ló három, szilajok, valamint a csiga.  

Ne feledjük immár Süsüt, aki szépen 
Tud vésni betűket, címert a pecséten: 
Címerbe oroszlánt három-négy farkúnak, 
Metszi a p betűt, megfordítva, q-nak.  
Ezután belépett a híres Juhgége, 
Ennek a hegedű tanult mestersége: 
Vele jött a bőgős, aki sántit hajszra, 
Himlőhelyes arcu, bádog szemü Kajsza.  
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Láttad-é tavasszal, de mikor még hó van, 
Szemétdomb körűl a havat olvadóban? 
Itt kibarnul a domb, fehér még amoda: 
Ilyen ősz hajával a tisztes Laboda.  

Laboda, ki ellát messzi jövendőbe, 
Az elásott kincset megleli a földbe - 
(Legalább azt, amit maga elásatott) 
S tudja hogy ütni fog, ki emel rá botot.  

Érdemes továbbá emlitésre Hubi; 
Ennek tudománya sem volt mindennapi: 
Mert nincs oly pipaszár széles e világon, 
Melyhez ő szurkáló-vasat ne csináljon.  

Ott van Csucsuj, akit egy időben Mokra 
Téglavető szűrün hítt kemény birokra: 
De úgy vágta Mokrát Csucsuj a homokra, 
Hogy azóta mindig arról kódul Mokra.  

Jő Csimaz, kit hajdan értek lólopáson. 
"Nem loptam, felelé, követem alásson. 
Keskeny úton fekütt, hol menni akartam - 
Bizony sosem esett ilyen csufság rajtam.  

"Hátul mennék: de rug; elől mennék: harap; 
Átugrani könnyebb, sokkal is hamarabb; 
Ugranám: felpattan... a hátára estem... 
Jó, hogy elfogátok, áldjon meg az Isten!"  

De leírni őket vajh! ki győzné sorra? 
Dicsőségök nem fér a papirosomra: 
Nohát nem is bántom. - Lássuk már a gyűlést. 
Mivel Csóri vajda megnyitá az űlést.  

"Urak és urfiak?" szavát így kezdé meg, 
"Válogatott cigány férfiak, legények! 
S valaki jelen van, az egész rokonság! 
Amér' összegyültünk, fele sem bolondság.  

"Legelébb halljátok (de csak négy szem között): 
Magyar nép ma este a várból kiszökött... 
Nem baj! még szerencse! megmondom az okát - 
Addig minden ember tűrtőztesse magát.  

"Régi híres nemzet cigányok nemzete, 
Sötét ó világban vész el eredete; 
Azt mondják, Faraó lett vón' első vajda: 
De ma is civódnak a tudósok rajta.  
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"Akar innen, akar onnan kerültünk is, 
Akar - ha mindjárt az égből cseppentünk is: 
Dicső nép vagyunk mi, annyi már szentvaló; 
Csak az irigyünk sok, hordja el a manó.  
"Holmi esküttfélék, sőt falusi bírák, 
Szép szabadságunkat nagyon körülnyírák; 
Elfajít, elszéleszt a vármegye végre: 
Mint valami retket, plántál faluvégre.  

"Hagyjuk-e, tűrjük-e, véreim, cigányok, 
Hogy erőt vegyenek ezek a zsiványok? 
Eltöröljék a föld színéről fajunkat, 
Kordovány bőrünket, fekete hajunkat?  

"Van-e a világon vitézségre párunk? 
Lett vón' alkalom csak egyszer megpróbálnunk! 
Aztán meg, nagy átok e szép ivadékon, 
Hogy az egyetértés közte igen vékony.  

"Tartsunk össze, urak! most, urak, vagy soha! 
Itt a jó alkalom; hí a nemzet java. - 
S miután ez a vár nekünk esett ingyen: 
Neve is ezentul Csórivára légyen."  

Most a nemzeti gőg kitöre nagy zajjal, 
Mint dugóját a szesz kiüti robajjal. 
Tetszett Csórinak, hogy a beszéde tetszik 
Folytatá azértan, amint következik:  

"Először is tehát ez a végzés márma: 
Nem bocsátjuk többé a magyart a várba. 
De magunk kezére folytatván a harcot, 
Széjjelverjük innét holnap a labancot.  
"Másodszor: miután a ránkjövő héttel 
Be fog következni az uj vajda-tétel, 
E fő hivatalra oly férfiut híván, 
Akit a mi lelkünk iszonyúan kíván:  

"Örökös fejünkké tesszük Csóri vajdát, 
Ki Cigányországnak megveti alapját, 
Összegyüjtve itten, a régi Nagy-Idán, 
Mindazt, aki vitéz, mindazt, aki cigány.  
"Harmadszor...." de tovább nem mondhatta Csóri, 
Mert iszonyu lármát kezdtek hallgatói:, 
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Többen ezt kiálták: jól van! helyes! éljen! 
Sokan ezt: halljunk szót! más is hadd beszéljen!  

Főképp Diridongó, jeles helyre állván, 
Tátoga erősen valamit a kályhán, 
Képe sötétveres, nyaka, szeme dagad, 
Csillapodván a zaj, monda ily szavakat:  

"Nem hagyom halálig csak azér' se hagyom! 
Csórinál miköztünk emberebb is vagyon; 
Nem kell Csóri, nem kell! van különb legény is 
Főfő vajdaságra... akar ehol én is!"  
Igy beszélt a kályhán. De Akasztó fogja 
És lerántja onnét a lábánál fogva; 
Hős Akasztót Irha fejbeüté hátul 
Hcgy csak elnyujtózott, messze a padkátul.  

Nyolcan vagy kilencen most körülcsipkedték - 
Kicsibe, hogy Irhát ki nem készitették; 
De megvédte Irhát vitéz Diridongó, 
Nyeszegi és Vacok, Hagymaszár és Kongó.  

Gyügyü Csóri felé mutogat hüvelykkel: 
"Hallja-é kend, Csóri: kend leülhet! nem kell!" 
De körmére húzott Dámi, hogy beszopta, 
Mintha medvecúkor volna ráragasztva.  

Dámit ennélfogva legyürte Kanálos. 
Lőn immár a veszély közös, általános: 
Kétszer elfáradtak, kétszer megpihentek; 
Harmadikszor mégis ujra összementek.  

Hallván pedig e zajt kívül a közönség, 
A legelső neszre mindjárt beözönlék; 
Férfi, nő, fiú, lyány; még a csecsszopó is, 
Még a száz esztendős vén anyó, s apó is.  

A barna fehérnép lelkes arccal iget, 
Védeni, segitni harcos férjeiket; 
Fegyverök hatalmas fog, köröm vagy gége, 
Meszelő, seprűnyél s az üszökfa vége.  

Láb alatt pedig a nagyreményü rajkók 
Minő lármát csapnak! valamint a szajkók. 
Boldog apa, kinek öt-hat fia harcol! 
Mint nagy puska mellett sok ropogó pisztoly.  
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Ím hős Diridongó tíz fia, tíz lyánya 
Ütközet hevében apját körülállja; 
Harcol Dundi asszony, mint a kölykös medve, 
Szügyei, mint bástya, merészen dülyedve.  

A gyarló csecsemők s öregek ellenben, 
Nem tudván egyéb kárt tenni az ellenben, 
Sikoltnak, hogy ég-föld lesz beléje siket, 
Tépik ruhájokat, tisztes fürteiket.  

Dúl a harc dühösen, mint egy veszett gulya, 
Esztelen polgárok gyilkos háboruja; 
Ennek orra véres, annak háta kékül... 
Csuda hogy megesett emberhalál nélkül.  

Bizony emberhalál is lett volna vége, 
Hogyha el nem illan a vitéz Juhgége: 
Erre Csimaz horgolt, szörnyen fenekedett; 
Jó, hogy eloldhatta mégis a kereket.  

Bölcs Laboda ugyan százszor fölemelé 
Ökleit az égre, vagy a padlás felé, 
Százszor is kiálta: "csitt no! egyet mondok!" 
Százszor föl se vették őtet a bolondok.  

Akará mondani a tapasztalt öreg, 
Hogy minden baj, inség háborúból ered: 
Döghalál, sok vén lyány, sok rossz vers... hiába! 
Nem bírt szóhoz jutni a csaták zajába'.  

Lőn pedig, hogy újra kidöltek pihenni, 
Negyedik tusára lélekzetet venni. 
Kapott ez alkalmon Csóri eszes vajda, 
Fölveté fehérlő szemét s így sohajta:  

"Oh te szent Habakuk! cethalas szent Jónás! 
Vajmi bolondság ez, dőre visszavonás! 
Hisz még meg se' fogtuk, hát minek koppasztjuk? 
Jobb bizony, e kérdést másszorra halasztjuk.  

"Ki legyen a vajda: én-e, vagy pedig én? 
A győzelem után szóba jöhet megén': 
Most készüljünk harcra - s hogy erősek legyünk: 
Addig is - itt a kulcs: nosza igyunk, együnk!"  
Mint az összeröffent nyáj, midőn a zsákot 
Meglátja, - felejti a háboruságot, 
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Rohan válujához, egymást töri, tolja, 
S a kanász jóltévő kezeit csókolja:  

Nem máskép tevének a lelkes cigányok: 
Éljen Csóri, éljen, örökös vajdájok! 
Mind inába forrnak, majd agyon tapossák, 
Azt miveli bennök a háládatosság.  
Egy percben üres lett kamara és pince, 
Görnyed az áldástul cigányok gerince. 
Feledik, mint a bölcs, a kétes holnapot, 
Csinálnak karácsont és szent Ivó napot.  

Künn, szabad ég alatt, piacán a várnak, 
Egynehány ölfából nagy tüzet csinálnak, 
Sátrakat vonnak fel, mint az isten gyepén, 
Sistereg a bogrács, pirul lángos, lepény.  

Majd az étel sorját nem győzik bevárni, 
Kezdenek fütyölni, ugrós táncot járni: 
Csattogó bokával jobbra balra futnak; 
Megfővén az étel mellé kuporodnak.  

Gyönge az én tollam, írni erről képet. 
Oh, arany szabadság! nézd el a te néped: 
Hogy eszik, hogy iszik, hogy örül, hogy múlat! 
Millyeneket fal - és még csak meg se' fúlad!  

Nincs ott asztal, abrosz, cifra evőkészség, 
Nincs egyéb fűszerszám, mint a jó egészség, 
Nincs egyéb mérték, mint kinek-kinek gyomra: 
Mégis ritka eset, hogy ez megromolna.  

De van nálok egy bűn, mégpedig halálos: 
"Mikor egyik aprit, a másik kanáloz"; 
Ezt nem szívelhetik, ezért haragusznak, 
S mint kutyák a koncon, összemarakosznak. -  
Miután hasából kiveté a drágát, 
Megereszté Csóri szíjjal a nadrágát 
S monda: "Most az ágyu hadd dörögjön, hagyom! 
Örömére hogy ma vajdatétel vagyon."  

S legottan vitézlő férfiak menének, 
Hogy kihoznák a port, ágyut töltenének. 
Rárántá azonban Juhgége s a banda, 
Megkezdé a táncot legelébb a vajda.  
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Egyengeti lábát komoly lassu táncra, 
Nem hozzávaló már, hogy megszaporázza; 
Illegeti fejét, lebbenő nagy hajjal; 
Néha így tesz: "hap! hap!" néha így tesz: "haj! haj!"  

Ezüstgombos mente lóg le a nyakáról, 
Fityeg a nehéz gomb, mint körtvély a fáról; 
Kékszinű a mente, báránybőr perémes, 
Buja kövérségtől a posztója fényes.  

Sárga csizma lábán, sárga sarkantyúval, 
Csizmarojtját néha megérinti ujjal, 
Néha lábujjhegyen megállva sokáig, 
Összebillegteti sarkantyús bokáit.  

Majd körültekint, hogy társat is válasszon: 
Dundihoz megy és mond: "Ej no, komámasszony! 
Eb aki haragszik, én már elfeledtem: 
Nosza egyet-kettőt fordulnánk mi ketten."  

Mosolyogva Dundi nyujtja fényes kezét, 
Átengedi magát s minden ő nehezét; 
Könnyen lebeg ő, mint vontatott petrence, 
Akarám mondani a boglyakemence.  

De mikor a táncnak jött szilaj ugrósa, 
Leszakadt szép Dundi, mint egy bazsarózsa, 
Leszakadt a vajda gyólcsinges válláról, 
Mint a bazsarózsa leszakad bokráról.  

Vajda is megpihent tetején egy zsáknak, 
Helyet engedvén a szép fiatalságnak. 
Lőn már a vigasság közös, általános, 
Kedvök semmi részben nem vala hiános.  

Ott evés-ivásban hogy felmelegedtek, 
Táncra ott mindnyájan mikép kerekedtek 
Sok legény hogy verte majd a hátát sarkkal, 
Sok piros viganó hogy repíte farkkal;  
Hogy raká és hányta a sarjú-nemzedék 
Díszes rókatáncát és cigánykerekét: 
Hadd zengjék el azt már énutánam mások, 
E dologra méltóbb kölyök-óriások.  

Ezalatt az ágyú dörge-morga folyvást, 
Nem golyókat lővén - lővén puszta fojtást, 
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Nem kimélik a port, egyre puffogatnak, 
Örömére a nagy, nevezetes napnak. - 

Második ének 
Foglalat  

Kérded: mi van ebben? Puk vezér megszeppen 
Majd egyebet forral: De leül nagy orral. 
Vajda pedig ébren Tűnődik az éjben 
S talál nagy szerencsét - A Dárius kincsét. 

Puk Mihály azonban, ellenség vezére, 
Nem fekütt sem a jobb sem a bal fülére, 
Cigányok zajától nem tudott alunni, 
Dehogy merte volna a szemét behunyni.  

Első ágyúszóra (mivel nagyot pukkant) 
Felüté az orrát, hanem meg se' kukkant; 
Másik ágyúszóra, pápaszemet rakva 
Hallgatá erősen; fütyöl-é a magva.  

Harmadik lövéskor felugrott s kiméne. 
Kérdi a pattantyus: tán felelni kéne? 
"Világért se, ugymond, hiszen pufra lőnek: 
Ki tudja, miféle hadi fortélyt szőnek!"  
Rendelé, hogy kiki lenne szerbe-számba': 
Nyeregben a lovas, az igás ló hámba', 
Sorban a gyalogság, felállítva szépen, 
Ágyunál a tűzér, kanóc a kezében.  

Őmaga, miként egy vén fogatlan farkas, 
Kit megűz a Bodri, megkerget a Talpas, 
Kerüli az aklot sanda, görbe szemmel, 
Otthagyni sajnálja, beugorni nem mer:  
Azonképen ő is kullog a sötétben, 
Kerüli a várat, megáll minden lépten, 
Majd a pápaszemmel, majd csak az övével 
Majd pedig kukucskál nagy hosszú csövével.  

Néha jobbra fordul, néha balra fordul; 
Kérdezi a jelszót minden kis bokortul; 
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Oly vigyázva lépdes, nyomot alig hagyván, 
Mint macska, ha sétál a tövis-garadján.  

Mert hogy a zaj ottbenn nincs minden ok nélkül, 
Ennyit ő belátott a maga fejétül, 
Azér' ősz a haja, azér' képe ráncos, 
Azér' a tarkója arany paszomántos.  

Összehívatá a tábori tanácsot, 
Ily veszedelemben hogy adna tanácsot, 
Mert amely dologba nem láthatni bele, 
Ki tudja, mi szörnyü veszéllyel van tele!  

Miután azok a fővezéri szóra 
Hamar összegyültek, gyülekeztek volna: 
Magukban a dolgot forgaták erősen: 
És annakutána hallgatának bölcsen.  

A vezér pediglen ágy alól kivonva 
Egy nagy papirosat, mint egy szóró-ponyva, 
Leterítteté a sátor közepére 
És lehasaltak mind, körül a szélére.  

Képzelhetni, milyen nagy volt az a levél, 
Amelyikre, festve, egész ország lefér! 
Város, falu, erdő, hegy, folyóvíz, patak... 
Még hal is a vízben és az erdőn vadak.  
Voltak azon gályák, hullámhányó tenger, 
Bozontos hegyek, mint egy-egy gubás ember, 
Kacskaringós folyók, találomra... mint a 
Dinnyeföldön mikor széjjelfut az inda.  

Ott a tokaji hegy, mint egy cukorsüveg, 
Mellette mindjárt az asszuboros üveg; 
Ott a Hernád vize... hires folyam váltig, 
Azér' mondják: nincsen párja a Hernádig.  

Csonka tornyaival ott vagyon a vár is, 
Rajzban sem kisebb mint ez a kalamáris; 
Őrzi nagy-kevélyen három szál levente, 
Egy a kapu előtt, kettő pedig benne.  

Mindez, többel együtt, megvolt a levélen 
Irva sok szinekkel: sárgán vagy fehéren, 
Feketén, pirosan, kéken vagy irombán. 
Környülfeküvék hát a vezérek, mondám.  
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De sehogy se' birták belőle kinézni, 
Mit akarnak mostan Nagy-Ida vitézi; 
Noha mind oly tudós képeket formálnak, 
Mintha a világon semmitsem tudnának.  

Kezdődtek ugyan szép tekervényes viták, 
Jegyezé utánok kilenc iródiák, 
Sok papir elpusztult, sok tinta elfogyott: 
Akkor csapta feljebb a zsidó a rongyot.  

Míg igy tanakodtak a mi bölcs vezérink, 
Monda egy sovány ur (legyen neve Héring): 
"Sok szónak sok alja: én találtam egyet: 
Uraim, nem látják ezt a magas hegyet?"  

És rittig! ahová ő a körmét tette, 
Állott egy magas hegy, a várnak felette, 
Olyan, hogy ha e hegy tetejére másznak, 
Kéményébe látni a várban a háznak.  
Monda most vezér Puk örvendetes arccal: 
"Ami meg van írva, az barátim, nem csal. 
Könyvben a valóság: másról nem felelek; 
Ki nagyobb hadvezér, mint e bölcs levelek!  

"Hányszor összejártam az egész vidéket, 
Csetlettem-botlottam tapasztalás végett, 
Szemeim jól látnak, üveget is tettem: 
S ihol, e nagy hegyet észre nem vehettem!"  

"Van biz' ott hegy, ménkő!" csúfolódott Czibak, 
"Hisz' talán meglátná... még az is, aki vak..." 
Tovább mondta volna, de csak ennyit mondott, 
Mert nagyon lebőgték érte a bolondot.  

Szóla Puk, miután elment az izgága: 
"Oh! e felfödözés nekem igen drága; 
Innen lövetem a várat szerteszéjjel, 
Ide vonszoltatom ágyuim az éjjel."  

Fogta hevenyében, és a hegytetőre 
Ágyukat rajzola, szájukkal előre: 
S amint a sok ágyu Nagy-Idára lenéz, 
Reszketni látszott a három festett vitéz.  

Tökéletes a terv, mi híja sem látszik, 
Netalántán még a kivitel hiányzik. 
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"A kivitel enyém" monda Puk kevélyen, 
A többi vezérek meghajoltak mélyen.  

Azzal szétoszoltak, kiki ő helyére, 
Kiadá parancsit a had fővezére: 
"Nosza, minden ágyu felállítva legyen, 
Nyugat felől, itt s itt, ez s ez magas hegyen!"  

"Az lehetetlenség." - "Nincs lehetetlenség! 
Ha nem birja négy ló, hát nyolccal vitessék, 
Ha nem birja el tiz, be kell fogni százat, 
S mindenik kerekét taszítsa egy század!"  

Mint mikor valahol, sötét csendes éjen, 
Viszik a halottat fekete szekéren, 
(Mert ha nappal vinnék, a nép botra kelne, 
Nehogy a határát jégeső elverje);  

Nincsen egy hang, egy pisz, tengely sem nyikorog, 
Csak a lovak lába s kocsis melle dobog - 
S tompán a koporsó kondul meg ha zökken: 
Ugy vitték az ágyut az éjjeli ködben.  
És már odaértek, hova céljok menni: 
De bizony a hegyből nincs ott semmi, semmi, 
Ellenben a kerék az agyáig lejár, 
Lévén ott nem egyéb - mint egy csúnya mocsár.  

S mint a részeg ember, ha jókedve feles, 
Elhagyja az ösvényt, másik utat keres, 
Hát egyszer csak sülyed, csak sülyed féllábbal, 
Felborul s nem gondol többé a világgal;  

Bő nedvesség miatt megdül, mint a búza, 
Csak ugy horkol aztán, a bőrt egyre húzza: 
Nem másként az ágyuk a puha mocsárban, 
Lefeküdtek húszan, visszamentek hárman.  
"Gyihé! gyühé!" mármost; kezdődik a hű-hó, 
"Gyihé! gyühé!" kiált a várbul az ekhó; 
Reccsen a rúd, felhérc, és az ostor pattog; 
Gúnyosan a várfal reá visszacsattog. -  

Nem hallák azonban már ezt a cigányok. 
Édes Álom hinté párnáit alájok: 
Kavicsból, göröngyből, úton és ut mellett, 
Számokra puhitván szenderitő pelyhet.  
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Jött az édes Álom, csöndesen, mezítláb, 
Hogy a vigadókat meglophassa inkább; 
Elringatta előbb a kicsiny purdékat, 
Azután a tisztes őszhajú dádékat.  

Ott egy csecsemőnek az anyja ölében 
Szájából az emlőt kifordítá szépen 
És beföcskendezte kormos arcát téjjel, 
Mintha barna földre friss hó esik éjjel.  

Mást kopasz fejével lefelé úgy csünget, 
Mintha felakasztjuk füstre gömböcünket; 
Másnak, ámbár alszik, melyet épen rágott, 
Meghagyá szájában az ízes cobákot.  

Hős Diridongónak a tele poharat 
Kiüté kezéből, csak a füle maradt, 
Aztán földre dönté magát is, hogy orral 
Fúná a port, mint egy szuszogó bocskorral.  

Akasztót, a nyulgát, hosszú volta miatt, 
Karikába gyűrte, mint egy nadrágszijjat, 
Ellenben kinyujtá Degeszt hátrafelé, 
S röfögő disznónak lelkét adta belé.  

Elnyomá szép lassan hegedűs Juhgégét: 
Álmában is húzta ő a nóta végét, 
De mikor nem húzta s minden ujja megállt, 
Lelke azután is mindegyre muzsikált.  

Így a csöndes Álom, ez a szende angyal, 
Betakarta őket holmi kapca-ronggyal, 
És legott a kérges, ponyvaféle vászon, 
Ollyá lett, mikép a gyenge, síma bársony.-  

Csak te, vitéz Csóri, csak te nem alhatnál; 
Virrasztasz kegyetlen harci gondolatnál, 
Egyedül piszkálod a fél-álmos tüzet, 
Míg körülted alszik a daliás nemzet.  

Igenis, a vajda, egyedül az éjben, 
Bagót csemegézve, gondolkozik mélyen, 
A holnapi harcról, véres viadalról, 
Nevezetes, fényes, dicső diadalról.  

Eljárta eszével Nagy-Cigányországot: 
Hogy s mikép vesz ő majd új veres nadrágot, 
Amely senkinek még soha testén nem volt - 
Ánglia-posztóján bársonybul lesz a folt.  



294 A NAGYIDAI CIGÁNYOK 

Képzele képtelen földi boldogságot, 
"Annak közepére egy szál gyöngyvirágot": 
A virágszál ő lesz, Csóri nemes vajda... 
De mi jutott hozzá, hogy olyat sohajta? -  
Nagy szomorusága jutott az eszébe: 
Két szép urfikája, meg a felesége, 
Kiket a Maros, hajh! már azelőtt jóval, 
Elvitt, taligástul, és egy tarka lóval.  

Mennyiért nem adná, hahogy őket mostan 
Járathatná talpig bíborban, bársonyban! 
Így a boldogságán nem örül, csak félig: 
Mit ér a nagy lepény, ha nem törhet nékik!  

Azonba', hisz' ő még vénnek sem olyan vén, 
Hogy ki ne pótolja, feleséget vevén; 
Aki adott tálat, adni fog melléje 
(Gondolta magában) ki azt körűlülje.  
"Megvettetem - úgymond - a szerencse-kártyát!" 
S vőn kezébe üszköt, mint valami fáklyát, 
Ment egy omladozott ó pincébe, ahol 
Rasdi, a varázsló, tanyáz mint egy bagoly.  

Így esett, hogy a zajt nem hallá meg ő sem, 
Noha az ellenség kurjongat erősen, 
Száz kötél szétmállik, száz rakonca pusztul: 
Hanem az ágyuknak a füle sem mozdul.  

Így midőn a bivaly, forró-meleg nyárban, 
Szekerestül együtt elfekszik a sárban: 
Sem istenkáromlás, sem pedig vasvilla, 
Úri kényelméből kivájni nem birja.  

De a bivaly fölkel, midőn kedve tartja, 
S ami szekér még van, azt is kiragadja: 
Ellenben az ágyuk ott maradtak végkép, 
Miért is vezérink a hajokat tépték.  

Összegyűltek újra, hogy tanácskoznának, 
De utoljára is ily végzést hozának 
Hogy amit ki nem bir húsz ökör húsz lóval, 
Azt a bölcs tanács se' húzza ám ki, szóval.  

Legelőször is Puk leszidá Heringet: 
"Az ur vitt, nem egyéb, e nagy kárba minket! 
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Az ur tette oda - átkozom a körmét! 
Az ur sütte-főzte... egye meg a tervét!"  

De Hering lesöpré magáról a vádat 
Azáltal, hogy ő meg Czibak ellen támadt: 
Ha tudta, ha látta, hogy mi lesz belőle, 
Mért nem gátolá meg a dolgot előre?  
Nosza, valamennyi mind Czibakra zúdul: 
"Szörnyüség! cudarság! gyalázat az urtul! 
Maga is jelen volt, nézte, leste, várta: 
S egy szóval se' mondá: ne vigyék a sárba!"  

De megszólalt mostan a gyülés Nesztora, 
Fogatlan inyével az öreg Kusztora: 
"Nem úgy, urak, nem úgy! itt egyik fél sem ok: 
Csupáncsak, egyedül, maga ez a dolog.  
"Mert, ha mi a rajzban mocsárt láttunk volna: 
Bizony ilyen tervet nem csináltunk volna; 
Szűrét Czibak úrnak ki nem tettük volna, 
Sőt inkább tanácsát helyeslettük volna.  

"Ellenben, - ha a hegy igazán megvolna: 
Akkor a mi tervünk ugyan remek volna! 
Czibak ur pediglen nagyon felsült volna: 
Drága jó husz ágyúnk el nem csücsült volna.  

"Kettős úton halad az emberi élet: 
Egyik a gyakorlat, másik az elmélet, 
S minthogy az elmélet, most ezuttal, sáros: 
Hadd lám, a gyakorlat merre viszen már most?  
"A gyakorlat ez, hogy szedjük a sátorfát, 
S mig széjjel nem virrad, hordjuk el az irhát: 
Mert, ha az ellenség észreveszi kárunk': 
Lesz nekünk hadd-el-hadd! ugyan ebül járunk."  

Szavait az ősznek nagy "éljen" követte, 
S legott a tarisznyát kiki szedte-vette; 
Nem is tudom én, ha a dolgok igy állnak, 
Lessz-e kit megverni holnap a vajdának. -  

Csóri pedig, mondám, az oduba méne, 
Hol bagoly módjára lakott Rasdi néne; 
Költeni sem kelle a tisztes agg dadát, 
Minthogy akkor épen felköhögte magát.  
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Ki mihelyt megérté amit Csóri kiván, 
A földre ültette, mert nem is volt diván, 
Nyirkos földbe szúrta az égő hasábot, 
Mely, amint csak tudott, oly szépen világolt.  

Azután vevé a sors-intéző kártyát, 
Leraká és kezdé nevezgetni tárgyát: 
Ez nagy uraságot, amaz nagy háborut, 
Ez jelöl vidámat, a másik szomorut.  

Ez régi kedvesünk viszont meglátása; 
Kiről már az ember nem hinné, hogy lássa; 
Az töménytelen kincs, melyet kiki talál; 
És amaz ott csúnya, erőszakos halál.  

"Te pedig, bölcs vajda, te vagy e tökkolop. 
Ide vigyázz már most, kezdődik a dolog." 
Figyelt is a vajda, mert bizony kevésben 
Mult, hogy el nem szunnyadt a figyelmezésben.  

Rasdi meg a kártyát jól összevegyíté 
S így szólott, miután a földre teríté: 
"Tökkolop - uraság: ez jól illik össze; 
Kár, hogy igen véres háború van közte!"  

"Hadd legyen!" dörmögte a vitézlő vajda, 
"Hát az a fekete mellettem micsoda?" 
"Ez fiam? ezt híják... fekete embernek, 
Mivelhogy más nevet emlitni se mernek.  

"Boldog az, ki mellé esik ez a kártya! 
Annak a szerencse örökös barátja; 
Melletted is, vajda, mennyi kincs van körül 
S itt a régi kedves, kinek szíved örül."  

Mint midőn a jó pap papol igen szépet, 
Viszi képzeletben a figyelmes népet, 
Csak viszi, csak viszi... mígnem a jó nénék 
Már inkább álmodják, mintsem hogy képzelnék:  
Úgy hallgatja Csóri míg amaz terécsel; 
Mert sok szóval mondta, amit én kevéssel; 
Háromszor veté meg a kártyáit neki, 
Háromszor egyformán jött a szerencse ki.  

Hanem harmadikszor beszélt már süketnek, 
Adta magát Csóri fényes képzeletnek: 
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Iszonyu roppant kincs: arany, ezüst, gyémánt 
Hever lába előtt, káposztakő gyanánt.  

Majd ezek eltünnek... csak a banyát látja, 
Ki előtte térdel, kezében a kártya - 
S igazítja olykor, hogy égjen, az üszköt, 
Amely ott füstölge nagy-makacsul köztök.  

Hát egyszer csak, látja, hogy az asszony fölkel, 
Megy előre és int a tüzes üszökkel; 
Háromszor int vissza; ő pedig követi 
Pince belsejébe, ahová vezeti.  

Mohos falhoz értek, - de az nem vala gát, 
Körmével a banya kiszedi a téglát, 
És olyan rést karmol hevenyébe rajta, 
Hogy könnyen beférne három cigány vajda.  

Alighogy azonban egy tégla kiesett, 
Egyszerre, mint nappal, olyan világos lett: 
Mikor pedig a rés ki volt bontva tágra, 
Csaknem elveszett a Csóri szemvilága.  

Fényes nagy terem volt az ahová léptek, 
Híre sincsen abba' gyertyának, vagy mécsnek: 
Gyertya helyett olyan darab gyémánt ragyog... 
No, mint egy malomkő, hogy ne mondjak nagyot.  

Merevül egy tükör a terem oldala, 
A padlás-gerenda mind ezüstből vala, 
Aranyhomokból van a ház földje verve, 
És az ajtó megé gyöngy-szemét seperve.  

Környöskörül a ház rakva káddal, üsttel, 
Az is tele volt mind arannyal, ezüsttel - 
És az ágyláb mellett arany kotló ragyog, 
Számtalan sok apró csirkéihez vatyog.  

Beh szeretett volna ezek közül Csóri 
Kettőt avagy hármat az ingujjba lopni; 
A nagy kivánságtul viszket minden ujja, 
Már le is hajolt hogy a zsebébe dugja:  

Hát csak elébe áll a fekete ember: 
Szakálla, bajusza valóságos kender, 
Vállig ér bajusza, térdig a szakálla, 
Haragos szemekkel csúnyán nézett rája.  
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"Ne haragudjék kend, édes öregapó! 
Nem vagyok én tolvaj, sem pediglen lopó; 
Nem bántom a csirkét, csak nézni akarom: 
Nem terem mifelénk ilyen apróbarom."  

Köszönd" felel amaz, "hogy apádnak mondtál, 
Mert te is azoknak a dijjára jutnál, 
Akiket én itten olykor, hébe-hóba, 
Megsütöttem-főztem száz esztendő óta.  

"Hanem már most, fiam, kettő közzül válassz: 
Vagy elméssz üresen, úgy békével járhatsz, - 
Vagy, ha kell e sok pénz, a szádat feltátod: 
Hogy mi lesz belőle, akkor majd meglátod."  

Gondolá a vajda: "miért ne tátanám? 
Hátha csak sült galamb repül belé talán? 
Majd az ördög megyen üres kézzel vissza, 
Ha a pénz után csak száját kell, hogy nyissa!"  

Azzal ásit egyet, miből lenne kettő, 
S gondolta magában: ez tán elegendő; 
De csak elhült, mikép a leöntött parázs, 
Mert ihol! szájába csapódik egy... darázs.  

Összecsapta ugyan fogait ész nélkül, 
De már akkor ott volt a darázs vendégül; 
Csórit ijedtében a hideg is lelte: 
Kinjába' mit tegyen? a darázst lenyelte.  
"Szerencsés vagy fiam!" kiáltott az öreg, 
"Ezt még egy halandó ember sem tette meg, 
Szájából a darázst mindenik kizárta 
S holtig nyomorék lett, aki megpróbálta.  

"De te - minthogy bátran le meréd azt nyelni, 
Ez a pénz, amit látsz, tied valamennyi; 
Nemcsak ez, de több is: gyere, megmutatom, 
És minden szobának kulcsát átaladom."  

Csóri azt gondolta, hogy mindez csak álom, 
Dörzsölé szemeit s monda: megpróbálom! 
Belemarkolt egyik közellevő üstbe, 
S meggyőződött, hogy mind huszasok, ezüstbe'.  

Majd egy kádba markolt: valóságos arany! 
A királykép rajta; fénye, neheze van; 
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Borjuszájas ingét összeköté alól 
S megraká, gondolván: csak ez legyen való!  
Azután követte a kenderszakállut; 
Arany kútat leltek, hozzá arany válut; 
Onnan pedig gyémánt istállóba mentek, 
Hol tátos paripák arany zabot ettek.  

Vajda kiválasztott egy fehért magának. 
Gondolá: ez jó lesz harci paripámnak; 
Akkor egy kamrába vezeté az ember, 
Ott pedig volt sok szép mindenféle fegyver.  

Hát mikor a pompás ruhatárba értek! 
Van ott vörös nadrág annyi, hogy temérdek: 
Egyen meg is állott Csóri szeme-szája, 
És nem állhatá meg, hogy fel ne próbálja.  

Szóla most az öreg: "Itt van a kulcs, nesze!" 
Nagy csomó kulcs felé nyúlt a Csóri keze; 
Hanem, mikor épen elvenni akarta, 
Úgy érezé, mintha égne attól marka.  

Egy percig a tüzes üszköt látta csupán, 
Leve nagy sötétség körülte azután; 
De a nagy sötétség nem sokáig tartott: 
Ekkor monda Csóri: "nem is hoztam kardot."  
Visszament, hogy kössön egyet oldalára, 
Aztán minden ajtót gondosan bezára 
S fölment a pincéből, hogy meglássa, vajon 
Odakünn az idő milyen tájba' vagyon.  

Minthogy pedig ottkünn már tetszett a hajnal, 
Csóri a népséget felveré nagy zajjal; 
Ruhát, fegyvert oszta, parancsot ada ki, 
Hogy az ütközetre készen álljon kiki.  

De hogy és mint készül a vitézlő sereg, 
(Lévén már most annyi szép ruha, ló, nyereg), 
És hogyan állá meg dicsően a sarat: 
Ennek elmondása más énekre marad. 

Harmadik ének 
Foglalat  
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Fel, trombita, síp, dob! Nagy dolgokat írok 
Ágyúk morogását - Puskák ropogását; 
Harcháború mérgét, A nagy csata végét; 
Melyek csodavoltán Bámul kiki méltán. 

Nosza én paripám, gúnár liba tolla! 
Eleget pihentél, meg vagy abrakolva, 
Megvakartalak, mert a füled se' látszott; 
Nosza hát, kezdj mostan vídám fürge táncot.  

Háborúba mégyünk, ahol ölnek, vágnak: 
Köszön is nem is az ember a világnak; 
Köszön, aki ráér; sok a berenán tul 
Rövid búcsút vészen a kapufél-fátul.  

De mielőtt érnénk a dolog nagyjára, 
Vessük szemeinket Csóri fővajdára: 
Mit gondol, mit akar, mit csinál, mit rendel: 
Ékes ritmusokban hallja minden ember.  

Veszi legelőbb is a pincébe útját: 
Felhordatja onnan a sok cifra gúnyát 
És kiosztja rendre, vitéz népe között; 
Mind egy-egy pipacs lett, mikor felöltözött.  

Azután a fegyvert osztotta ki renddel; 
Azután jött zabla, nyeregszerszám, kengyel; 
Kérdik a cigányok: hát a cocó hol van? 
Felel Csóri vajda: odalent, az ólban.  
Amit szája mondott, bizonyitja tette: 
A sok szép paripát sorra fölvezette; 
Akkor büszkén nézett a seregen végig, 
S gyönyörködött benne, hogy a szemök fénylik.  

Egy része huszár lett, másik része gyalog, 
Mindannyian égből lepottyant angyalok; 
Maga Csóri, amint a sort végigjárja, 
Így kiált: "Csak nincsen a cigánynak párja!"  

Hát még a fehérnép! a vidor apróság? 
Mint ládára festett tulipánok, rózsák! 
Szeme, szive szerint öltözék mindnyája: 
Csak ránézve is már hízott Csóri mája.  

Hamar egy lapátot felkap örömében, 
Megmeríti aranypénzzel a pincében, 
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Viszi népe közé, odaszórja: nesztek! 
Amin a cigányok kissé összevesztek.  

Hát ím! a sokaság közül síva-ríva 
Csak elébe toppan felesége, Éva, 
Mellette kunyorál két süheder cigány: 
"Nekem is adj, dádé! adj nekünk is, apám!"  

"Gyöngyeim, véreim!" így szólítja őket, 
Éva! Dámi! Jónás! milyen nagyra nőttek! 
No, ki hitte volna hogy megint lássalak; 
Azt gondoltam, régen megettek a halak."  

Monda erre Éva: "Bizony, meg is evett 
Az a roppant nagy hal, melynek a neve cet; 
Szerencse, hogy épen ottankörül uszkált 
S benyelé kocsinkat, mint én egy galuskát.  

"Nagy üreg volt benne, mint valami templom, 
De sötétség lévén, üss ki Jónás, mondom; 
Kicsiholt a Jónás az első ütéssel, 
Akkor a hal gyomrát összejártuk méccsel.  

"Micsoda mája volt mint valamely szikla, 
Malomkő nagyságu benne a halikra; 
A szálkája pedig - - lett volna belőle 
Alkalmas szarufa bármi háztetőre.  

"Épen akkor nyelt el egy nagy úszó lápot: 
Dámi a fejszével favágáshoz látott; 
Jó tüzet perditénk, amilyen csak kellett: 
Ugy száritkoztunk a ropogó tűz mellett.  

"Én e rossz bicsakkal a májának estem, 
Egy bográcsravaló darabot lenyestem, 
Megsütöttük-főztük, jóllaktunk belőle, 
Hogy még a hasunk is félreállott tőle.  

"Inni pedig vizet, mint valami kúton, 
A kopótyujából meregettünk, rúdon. 
Kilenc évig laktunk a cethal gyomrában, 
Mint kukac a sajtban, féreg a tormában.  

"Végre addig ástuk oldalán a lyukat 
Az ennivalóért, hogy egyszer kilyukadt, 
S kimásztunk belőle, ott hagyván a dögöt, 
Melyet a viz régen a partjára lökött.  
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"Igy kerültünk vissza. Nem csoda különben, - 
Még nagyobb csudák is szoktak esni könyvben. 
Pogány szívü Csóri! de te nem szánsz minket: 
Legyen eszed, Csóri: adj egy fél fityinget!"  

"Adok, szentem, adok, lépem, vesém, vérem! 
Elég egy lapáttal? vagy teknővel mérjem? 
Mit adjak? mi kéne? mit isztok? mit esztek? 
Ihon a lelkem is, odaadom, nesztek!"  

Erre Dámi fia szólalt meg az első: 
"Nekem avas háj kell, vagy szalonna-felső." 
De felrugta Csóri, hogy elesék hanyatt: 
"Bolond! nem tudsz kérni mézbefőtt aranyat?"  

Amily hamar tette, oly hamar megbánta, 
Simogatni kezdé a fiút, mert szánta; 
Akkor bévezette őket egy szobába 
És felöltözteté aranyos ruhába.  

Most a Dámi nyalka! most a Jónás hetyke! 
Fénylenek a napon, mint a fényes pityke; 
Közbül jár az apjok, fehér lován léptet, 
Viszi ütközetre a daliás népet.  

Rákezdi Juhgége a Rákóczi marsot: 
Huszonnégy trombita gyönyörűen harsog; 
Noha, amin Csóri nem kevéssé bámul, 
Vagyon trombitájok mind lopótök-szárbul.  

Mindjár' a kapuban kiadja parancsát, 
Hogy az ágyu végét merrefelé tartsák; 
Hatvan öreg ágyu az ellenség felé 
Ugy tüzel, ugy füstöl, majd megpukkad belé.  

De, ami különös, nem szólanak nagyot: 
El vannak rekedve? vagy szájok befagyott? 
Azt gondolja Csóri, bundát vernek bottal, 
Dehogy kell a fülét bedugni gyapottal!  

Ám minden lövéskor dűl az ember sorra, 
Ugy veri le egymást, ugy bukdosik orra, 
Mint kártyakatonák, mikor mind elesnek, 
S egyenlő a sorsa királynak, hetesnek.  
Hanem az ellenség ágyuja sem alszik, 
Iszonyú tüze van, bár szava nem hallszik, 
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S ámbár a cigányság többször igy kiáltott: 
"Ne lőj erre, bolond, ember van itt, látod!"  

Különösen féltik fényes szép szemöket, 
Hol erre, hol arra, kapdossák fejöket; 
Nem csuda aztán, ha bizony hébe-hóba 
Beleütik is egy nagy ménkő golyóba.  

Legelül a vajda, Dámival, Jónással, 
Nem győzi a bátor népet biztatással; 
"Rohamra cigányok!" eszeveszve ordit, 
S rohan a cigány, de előbb hátat fordit.  

Kiáltozza Csóri: "Megálljatok! hó! hó! 
- Vakmerő egy nép, de bokros, mint a jó ló - 
Szeméten szedett nép! ha meg nem állotok, 
A lesz belőle, hogy én is elszaladok."  

Sarkantyúba kapja tátos fehér lovát 
S így kiált, beérve szaladó táborát: 
"Vitézek! na, látom, bennetek a jó vér: 
Ha van ily sereg több - kössön fel a hóhér!  

"Ez már a szilajság! ezt szeretem én, ha 
A legény nem lusta, szájatáti, léha... 
Ugy tudtok szaladni! ugy elgázolnátok 
Azt a cudar népet, csak felé futnátok!  
"Nosza tegyünk próbát és forduljunk vissza! 
Folyjon az ellenség vére, mint a Tisza! 
Mert fogadni mernék a fehér lovamba, 
Hogy a győzedelem a kezem közt van ma.  

"Hogy pedig hát senki a szemét ne féltse, 
Ágyuk villanása vagy füsti ne sértse: 
Parancsolom: kösse be most mindjár' kiki; 
Aztán csak utánam! aló, bátran, neki!"  

Így biztatta népét. A cigányok pedig 
Zsebkendővel egymás szemeit bekötik: 
Csóri szava után: erre, fiúk, erre! 
Vakveréb módjára törnek az ellenre.  

Most van ám szüretje a kiontott vérnek! 
Koppad a két szárnya Puk Mihály vezérnek; 
F..e nép a cigány: megölné az apját, 
Mert nem néz a senkit, - igaz, hogy nem is lát.  
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Ha, kegyes olvasó, immár azt kivánod, 
Hogy az ütközetről neked adjak számot: 
Ki? kit ölt meg? és hol? mért? mikor? miképen? 
Ki segitségével? - hát elmondom szépen.  

Legelébb a vajda lecsapott kilencet, 
Hogy azonnal hányta fejök a bukfencet; 
Csak bámul utána oztán mind a kilenc 
S így morog: "beh kényes ked most, Csóri Ferenc!"  

Gyügyü Burgonyával ment ki egy szál kardra, 
De nem oly könnyen bírt vele, mint akarta, 
Mivel e Burgonyát semmiféle fegyver 
Nem járja, minővel hadakozik ember.  

Bőre kemény bocskor - főleg az orcáján - 
Szíve helyett tuskó van a szive táján, 
Csak nagy két fülein sérthetni halálra: 
Jó hogy Gyügyü épen a fülét találja.  

Látván Burgonyának gyászos végit Zeller, 
Rohan Gyügyü felé csillogó fegyverrel, 
Halálosan sujtá a Gyügyü fejére, 
Halála után is folyt az orra-vére.  

Zellernek se' kell több: lepattan lováról... 
Veszi Gyügyü kését a bő csizmaszárból, 
Győzelme jeléül erszényét, pipáját, 
Szedi korca mellől csiholó szerszámát.  

De vaksi Toportyán így riad rá: "Tedd le! 
Kést, pipát és erszényt, oda ni, a gyepre! 
Víjunk!... hogy kié lesz, majd utóbb elválik: 
Komám volt a Gyügyü, nem hagyom halálig."  

Leraká hős Zeller a dicső jeleket, 
Iszonyú kegyetlen vívás kerekedett; 
Haragosan víttak valameddig éltek: 
Lenyakazván egymást, szépen, megbékéltek.  

Esküszi Harizsnya, káromkodva csúnyát, 
Hogy Zeller vitéznek állja vérboszúját; 
Esküszi vad Mócsing, Hubli, Salavári, 
S Puk Mihály vezérnek több derék huszári.  

Másfelől Toportyánt a barna vitézek: 
Hagymaszár és Kongó, megtorolni készek, 
Vigyori, Kanálos, Degesz, Csucsuj, Irha... 
A többiek neve nincsen ideirva.  
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Kik miután egymást egy lábig leölték, 
Ugy hevernek ottan, mint valami tőkék, 
A harc erdejének irtás ez a tája... 
És uratlan jószág a Gyügyü pipája!  
Csóri látta mindezt; Csóri látta sorban 
Valami csak történt az egész táborban: 
Hipp-hopp gyorsasággal vitte ide s tova 
A vitézlő vajdát fehér tátos lova.  

Hány szegény halandó nyakát szelte ő el! 
S maga mindannyiszor nagyobb lett egy fővel. 
Mintha mindenik fej az övéhez nőne, 
Olyan nagy ember lett apránkint belőle.  

Dundi asszonyság is, Diridongó társa, 
Mint egy Bradamante, népet öl rakásra; 
Legény ő a talpán! ember ő a gáton! 
Sebes vágtatással lotyog a lóháton.  

Szellő emelinti piros viganóját, 
Tartja balkezében véres lobogóját, 
Viseli jobbjában csillogó dárdáját, 
Feledi a kontyot s hajdani pártáját.  

Kalpag a fejében, s a gerincén hátul 
Az ura mentéje lóg le panyókául; 
Félig csupa férfi - az a felső része, 
Mely alkalmatos az ember öldöklésre.  

Szeme vérben csillog, habot ver a szája, 
Gyilkolásban részeg örömét találja, 
Döghalál módjára pusztít a seregben, 
Szakállas, bajuszos vitéz emberekben.  

Maga Diridongó nem kevéssé bámul, 
Asszonyának hősi tettein elámul; 
De, mig mennyre-földre magasztalja társát, 
Felsohajt: "be kár, hogy nem tud főzni kását!"  

Míg tovább is ekkép bámulni akarja, 
Elszakítá őket a harc zivatarja. 
Öklös Diridongó egy sürű csoportban 
Kézzel-lábbal ví és tüszköl a nagy porban.  

Hej, mennyit lenyársalt! hej, mennyit levágott' 
Hogy megtizedelte az embercsaládot! 
Amennyit ma rombol az emberiségen, 
Nem épített annyit egész életében.  
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Látja ezt egy dombrul a vitézlő vajda, 
Biztatja erősen: rajta, komám, rajta! 
Szegény Diridongó bízik is, ahogy tud, 
Mígnem utoljára disznót győz a sok - lud.  

Köröskörnyül immár meg van rakva sebbel, 
Mint az ángol ember kaputrokja zsebbel; 
Mindenik oly öblös, mindenik oly tákos... 
Szegény Diridongó - oda van! világos!  

Miután kihörgé magából a lelket, 
Panaszosan így szólt: "oh vajda, megöltek!" 
"Semmi, fiam, semmi: szép dolog, nagy érdem 
Halni a hazáért, de kivált meg - értem!"  

Ily vigasztalással, mint a vad oroszlán - 
(Aki ezt nem látta, hát képzelje pusztán) 
Rohan a csapatnak s azt miveli oztán, 
Azt miveli, mondom, mit a vad oroszlán.  

Megboszulva Csóri a bajnok elestét, 
Felrugá s ott hagyta Diridongó testét: 
Ellensége volt az Dundi asszony végett, 
Mert féltette tőle a szép feleséget.  

Nem tudom, ha volt-e méltó oka rája, 
Elég az, hogy Dundit féltette gazdája; 
Mindig féltőbb a kincs ha nagy, mint ha kicsi: 
Szegény Diridongó! nagy kincse volt neki. -  

Semmit nem tud erről vitéz Dundi asszony, 
Emberül hordozza ő magát a harcon, 
Üti-véti őket, veri agyba-főbe: 
Ki ne szeretne már bele egy ily nőbe!  

Legalább a vajda érez olyanformát, 
Kezdi a szerelem csiklándani gyomrát. 
De, mig e dologra bővebben kitérnénk, 
Lássuk Dundi asszonyt, ki sohasem félénk.  

Annyiféle párbajt és mindenféle bajt 
Vítt már a menyecske összevissza, hogy majd - 
Paizsán a fegyver ellágyul, megtompul, 
Mintha viaszból vón' - legfeljebb ólombul.  

Már ki volt terítve Nyeszegi, a rostás, 
Nem kellett őneki beretválás, mosdás, 
Nem a nyújtóztató banyák, ágya mellett 
Mégis halott volt ő, amilyen csak kellett.  
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Tiszaháti módon egy oldal-tarisznya 
Volt csepűmadzaggal nyakába hajítva, 
Vele született ő a szép tarisznyával; 
Most leoldá Héring nagykörmű ujjával.  

Nem ér rá elvinni, ha leoldni ráért, 
Mert amint görnyedez a szép tarisznyáért, 
Combja közzé akad hátul Dundi kardja, 
S oly likat hasít, hogy a tarkója tartja.  

Így repedne ki a sertésből az orja! 
Ilyen a kis urfi, midőn kigombolja 
Bugyogó nadrágát a pesztonka este, 
Mint a Héring hátul végigrepedt teste!  

Czibak ezt meglátván, egy csöppet se' késik, 
Veszi alattomban baranyai késit, 
Elmetszé a Dundi köténye madzagát 
S elragadja tőle a kötényt is magát.  

S mint ha kit szelével ér az istennyila, 
Mint Sámsonnak, midőn megnyírta Délila: 
Egyszerre odalett - higyetek a szómnak - 
Ereje és szíve a vitéz asszonynak.  

Megakadt a szeme... a kiáltás torkán, 
Mint azé, kit éjjel nyom nehéz boszorkány; 
Elejté a dárdát, maga is dölt, ferdén, 
Csóri ugrott oda; ő tartá fel nyergén.  

Hős Czibak azonban egy hosszu kopjára 
Tűzte fel a kötényt lobogó formára; 
Mire az ellenség örvendezve kiált 
- Nem tudom, Alláht-e, vagy Jeszusz-Máriát?  
Szörnyü ordítással kéri, hogy az isten 
Az emberi népet gyilkolni segitsen: 
Mintha őfelsége épen abba' járna, 
Hogy tegnapi művét széjjelrontsa már ma.  

De, ha az isten nem, - segité az ördög, 
Nem is neheztelt, hogy nem neki könyörgött, 
Pártját fogta mindjár' Puk Mihály népének, 
Mert az ilyen napot tartja ünnepének.  
Fennen hordja Czibak a hatalmas zászlót, 
Melyet ékesíte száz repedés, száz folt, 
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Foszlányait a szél összevissza bontja: 
Bónapárténak se' volt már különb rongya.  

Megy Cziba előre, mindnyájan követik, 
Még a halott is mind fölelevenedik; 
Észreveszi Csóri, hogy szorul a kapca, 
Népét visszanyomják, megfordult a kocka.  

Hamar "Dámi! Jónás!" inti őket elő, 
Hogy Diridongónét tartanák kétfelől; 
Meg is fogták... ámbár dolog az ilyesmi: 
Megtartani egy nőt, ha el akar esni.  
Maga pedig Csóri fut, szalad, hogy lássa 
Minő fordulatot vőn a harc folyása: 
Legelébb is szembe megtalálja Kákát, 
Ki tenyerén hozza hátul a nadrágát.  

Szép, vörös nadrágát tartja két tenyérrel, 
Szalad és futtában jajgat, jajveszékel; 
Kérdi Csóri, mi baj? valami borzasztó? 
- "Jaj uram, a posztó! a szép drága posztó!"  

"Vakapád!" kiáltja Csóri és tovább megy 
Testek halmai közt, mint az Ararát-hegy; 
Lova pej a vértől, - lábát alig húzza 
A nagy vérözönben, - néhol meg is ússza.  

Nyargal a cigányság odafel a dombon, 
Veri az ellenség csaknem minden ponton, 
Bátorság, vitézség neki mindhiába, 
Veti reménységét a horgas-inába.  

Nagy Akasztót Ráspoly már-már utoléri, 
Bár az minden léptén az ölet kiméri: 
Nem is szabadulna, bizony el is veszne, 
Ha sebesen el nem cigánykerekezne.  

Szembe találkozik Csóri a futókkal, 
Megdorgálja őket szemenszedett szókkal, 
S odamondogatván, ekkép fejezi be: 
"Csürhéről futó had! vissza, egyszeribe!  

"Eb legutoljára! eb maradjon hátra! 
Jelszavunk legyen most minden, ami drága: 
Híre, becsülete Nagy-Cigányországnak, 
És előkötője Dundi asszonyságnak!"  
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Így kiált a vajda és vágtat előre, 
Szegyen döfi Mismást, hogy egy fának dőle, 
Száját félrehuzta, kiveté a nyelvét, 
Szeme felfordulván kiadá a lelkét.  

Megharagszik Bunyi: "Csúfold az apádat: 
Arra öltsd ki nyelved, arra vond el szádat!" 
S oly erővel lökte a dárdát beléje, 
Hogy mindjárt meghalna, ha még most is élne.  

A vajdát azonban Süsü, Vaczok Peti, 
Kajsza, Csimaz, Nyúlláb harcolva követi, 
Laboda, Koloppal, Juhgége és Habók 
Szoritják az ellent, mint harapófogók.  

Hubi az ülővel, mint egy buzogánnyal, 
Egymaga fölérne kilenc más cigánnyal: 
Sok vitéznek töri ő be koponyáját, 
Mint hajdan betörte az egyszeri kályhát.  

Méltó azt megírni, krónikába tenni. 
Befordult ő egyszer valahová csenni; 
Zárva volt az ajtó: de, találós fővel, 
Beüté a kályhát a kézi ülővel.  

Fejét is bedugta; - de belül a gazda: 
"Mit csinálsz? hol jársz itt?" rá ekkép riaszta; 
Ő pedig az űlőt taszitván előre: 
"Nincsen szükség - kérdi - pipaszársütőre?  

Hanem ez akkor volt. Tudnék én őróla 
Száz ilyen mesét, csak érkezésem volna: 
De nagyobb annál most a legkisebb gondom: 
Pipaszónál, otthon, egyszer majd elmondom.  

Ama híres vajdát követem jelenleg, 
Ki előtt a népség szakadoz, mint felleg; 
Keresi a zászlót, - a zászlós Czibakot, 
Szeretne a fején vágni egy ablakot.  

Megtalálta végre: de ugy is hozzászólt, 
Hogy kezéből mindjár' kiejté a zászlót; 
Maga is lehajlott az után a földig: 
De a fölvevéssel nem igen törődik.  

Tótágast áll fején; ég felé a lába, 
Megakadt valahogy a nyeregkápába; 
Lelke pedig, amint mennybe iparkodott, 
Feljebb-feljebb mászva, kiment ahol tudott.  
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Csóri a zászlónak mindjár' fülét fogta 
És odaköté azt, hova Dundi szokta: 
Körülkanyarítá a puha derékon, 
Mihez a gyapjúzsák termete is vékony.  

Alig nyerte vissza Dundi a kötőjét, 
Követé a harcba nemes jóltevőjét; 
S tesz olyan fordítást, tesz olyan csudát ott - 
Amit élő ember sohasem is látott.  

De vitéz Laboda sem marad ám hátul, 
Ő sem ijed meg a maga árnyékátul, 
Ő is lelt magához bajvívó cimborát: 
A fogatlan ínyű, göthös, vén Kusztorát.  

Ti, kik ezt halljátok, szaladjatok innen! 
Hallani is jobb lesz e csatát messzünnen; 
Favágó emberhez sem jó állni közel: 
Mert megrug a forgács, hogy többet nem eszel.  

Hát mikor ilyen két dalia csap össze, 
Mennyivel tanácsosb állni tőlük messze! 
Két tüzes mennykő ez... mondom, közel ne várd, 
Mert az egészségnek a szele is megárt.  
Káposztás kertbe néz64 a derék Laboda, 
Hová szeme céloz, sosem vág ő oda; 
Nem is tud más ember könnyen hozzávetni 
Szeme járásából: m'eziránt fog ütni.  

Jó hogy Kusztorának teljes-lehetetlen 
Célba venni fejét, mert rezeg szünetlen; 
Most a sirban volna - az már kétszerkettő - 
Nemcsak a fél lába, hanem mind a kettő.  

Visszavág s Labodát megsérti bütykőben, 
De nem folyt a vére, mert nincs olyan bőven, 
Száz nadály, száz köppöly sem szína belőle; 
Mind éhen veszett ki bolhája, t...je.  

Hat lika volt immár lábán Kusztorának, 
Mint a tilinkónak, avagy furulyának: 
Most a cigány kardja hetediket csinált; 
Amaz odakapván, űhmget és így kiált:  

                                                      
64 Bandsal. A. J. 
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"Beh bolond az ember, hogy akkor is harcol, 
Mikor nem tud vágni, legfölebb ha karcol! 
Mikor összelöttyent ina, porcogója, 
Mint a mosogató asszony lágymosója!  

"A dicsőség koncán mit is marakodunk? 
Nehéz eleség az... nincs már hozzá fogunk! 
Minek rontsuk egymást emígy is, amúgy is? 
Békéljünk ki, pajtás: meghalunk mi úgy is!"  

Hadd béküljenek ki, amint kedvök tartja, 
Jobb, ha megnézzük, hogy mit csinál a vajda: 
Hát, öli az embert, ezt az ostoba fajt, 
Széltibe hosszába vágja mint a parajt.  

Bizony ugy is tetszett neki utoljára, 
Mintha övig érő dudva között járna, 
Vesszővel csapdosná, szeldelné a nyakát, 
S hullatná a szép gyom szaporitó magvát.  

Széjjelnéz s kiáltja: "Lassan! hó! megálljunk! 
Nincsen itt ellenség: mi a szöszt csinálunk? 
Se balszárny, se jobbszárny, se gléda, se karéj. 
Csak ez a sok csúnya, istenverte paréj!"  

Felel arra Dundi: "Mit beszélsz te, vajda? 
Látod azt a lovat: Puk Mihály ül rajta!" 
Odanézett Csóri: hát bizony való az! 
Mert igazán ember és igazán ló az.  

No hiszen majd én meg erőtlen pennámmal 
Hozzáfogok, - avagy elbeszélni számmal, 
Azt a nagy viadalt, azt a kemény harcot 
Mely a két vezér közt naplementig tartott!  

Mindenik harcolva költé el ebédét, 
Ugy elégité ki természet szükségét, 
Milyenek például: az ivás, az evés - 
Szóval, mikor bennünk sok van, avagy kevés.  

Utoljára mégis vajda lőn a nyertes: 
Nyakát szeli Puknak, mint valami hentes; 
Puk Mihály a lóról menten le is dőle, 
Puskalövésnyire pattant feje tőle.  

De felugrik mindjárt és szaladni kezd el: 
"Utána!" kiáltják: "fogd meg! - ne ereszd el!" 
Űzi a cigányság, mint agár a nyúlat, 
Mint mikor a macska az egérrel múlat.  
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Nem is kerülnének egykönnyen elébe, 
Ha meg nem botlanék a maga fejébe; 
Így bukni különben nem épen hallatlan: 
Hogy valakinek a feje - lábalatt van.  
Hanem ezzel Csóri nem sokat törődik, 
Fusson bár hazáig, vagy földetlen-földig: 
Felszedi a zsákmányt, ami olyan gazdag, 
Hogy csupán bankóbul lenne három asztag. 

Negyedik ének 
Foglalat  

Már cigányországot Színről-színre látod: 
Csóri azt nagy bölcsen Fundálta erősen. 
De, mint egy zimankó, Támad Diridongó - 
Végre, mint mindennek, Vége lesz könyvemnek. 

Diadallal tért meg Csóri Nagy-Idába, 
Állatá a népet körül karikába. 
Ő maga egy hordó tetejére mászott, 
S igy beszélt, miközben kézzel hadonászott:  

"Daliás cigányok! vitéz hadi népem! 
Hűségeteket én köszönöm is szépen; 
Sőt meg is szolgálom, ha az isten éltet, 
Mihelyt egyszer bővebb zsákmányban részeltet.  

"Hisz' annyi dicsőség jut ma egy legényre, 
Hogy nem egyhamar fog éhezni lepényre, 
Annyi, hogy attól még a hetvenhetedik 
Unokánk lelke is holtra részegedik.  

"Valameddig a víz dombról foly gödörbe, 
Valamíg az erdőn akad egy fa, görbe, 
Valamíg egy tyúk lesz - míg verset faragnak: 
Dicső híre-neve fennmarad e napnak.  

"Hősi tetteinket hirdeti a ponyva, 
Írják krónikába, kalendáriomba; 
Lesz ember, ki egész könyvet is ir rólunk, 
S a világ bámulja mily vitézek voltunk.  
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"Sőt nem győzi várni a kiváncsi világ 
Hogy megirja rólunk a szép históriát, 
Hanem bekandikál záros műhelyébe, 
S hirdeti, pletykázza, mily remek lesz műve.  
"Mikor pedig aztán kikerül a kohból, 
Vesz a világ egyet - de csak egyet - abból; 
Töri érte egymást, kézről-kézre kapja, 
Míg piszoktól látszik valami darabja.  

"De a többi könyvek, tetején egy padnak, 
Itélet napjáig mind épen maradnak: 
Annál nagyobb lészen benne nyereségünk: 
Itéletnapig tart a mi dicsőségünk.  

"Mivel hát dicsőség annyi van, mint polyva, 
Vigyen abból kiki, amennyit, gondolja, 
Hogy belőle egyszer el fog birni hátán: - 
Jut abból, marad is; nem jóféle sáfrán."  

Soká éljenezték ez ostobaságot, 
Azután mindegyik tartotta a zsákot: 
De a vajda így szólt egész komolysággal: 
"Mit akartok, édes fiaim, a zsákkal?  

"Ami keveset az ellenségtül kaptunk, 
Ami csekélységet a pincében hagytunk, 
Az egyébre is kell, marad a közjóra: 
Nem való az nektek borra és cipóra."  

Morog a cigány nép e beszédet hallván, 
Sorba löki egymást, könyökén vagy karján: 
Baj lenne: de Csóri nem tétováz sokat: 
Kiosztja közöttük a hivatalokat.  

Legelébb azt nézi: kinek van nagy körme 
S kinek keze inkább maga felé görbe; 
Fő adószedővé teszi bölcs Kolopot: 
Tud az bánni pénzzel, aki annyit lopott.  

Azután Akasztót, mert hosszú a lába, 
Fővezérré teszi az ármádiába; 
Süsüre pediglen bizza a pecsétet, 
Minthogy maga is tud vésni, ha eltéved.  

Jó muzsikás lévén nagyszerű Juhgége, 
Alkalmazta Csóri főszámvevőségre; 
Mellé adta ennek a tisztes Labodát, 
Hogy lenne halálig főfő iródeák.  
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A közigazgatást ruházza Pitykére, 
Kit Hűvösnek híttak nem igaz nevére; 
Hubinak ellenben, tudománya végett, 
Ada országában fő-céhmesterséget.  
Kérdi Csimaz is, hogy hát ő mirevaló? 
(Csimaz, kivel egykor elszaladt volt a ló) 
"Te fiam? te szabsz a tolvajok közt rendet: 
Téged az isten is bírónak teremtett."  

Szóla és magához intette Nyúllábat, 
Gondjaira bízott minden iskolákat: 
Nem lehet, ugymond, hogy nyúllábsága óta 
Ne ragadt legyen rá egy kis fehér kréta. -  

Így minden hivatalt, mivel ezren kérik, 
Eloszta, egészen a kutyapecérig; 
Akkor Dundi felé fordítván a rúdat, 
Szíve érzésének így tágíta útat:  

"Dicső nagy férfiú, kedves komámasszony! 
Nem erőltetém, hogy hivatalt válasszon; 
Mert mig az asszonyok nadrágba' nem járnak, 
Nem valók egyébre... legfölebb huszárnak.  

"Példás vitézséged mint a tükör, ragyog; 
Érdemeid kézzelfoghatóak s nagyok; 
Széles tehetséged el vagyon ismerve, 
Ha nem méltányolnám, isten is megverne.  

"Mivel szolgáljam meg? mivel háláljam meg? 
Érdemid jutalmát hogyan találjam meg? 
Tudnám, ha lehetne; lehetne, ha'karnám: 
Akarnom pedig kell, bármint nem akarnám.  
"Isten látja lelkem mind a két szemével, 
Hogy megelégeltem öreg Évikémmel; 
Ugy szeretem, mint az otthon sült kenyeret: 
Jó a másé is, - de jobb otthon egy szelet.  

"Szeretem én Évát... de, tudja a manó: 
Már hiszen, no, csak nem vajdánénak való! 
Aztán meg, mióta a cethalban lakott, 
Mindig érzem rajta a büdös halszagot.  

"Egy szó annyi mint száz: el kell válnom tőle, 
Ezt kivánja rangom, hivatalom fénye, 
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Ezt még más egyéb is... de mit ér a beszéd? 
Adja komámasszony azt a kicsi kezét!"  

Od'adá a kezét Dundi asszony, végig, 
Oda mind a kettőt, egészen könyékig; 
Bizony, aki látta amit cselekedett, 
Azt mondhatta volna hogy rátehénkedett.  

Igy fészkelte magát Csóri vajdasága 
Ellenállás nélkül a nagy boldogságba: 
Hát egyszer csak ehol... amit hinni nehéz... 
Véresen, halványan jő egy falka vitéz.  

Saját népe volt az. Megismeri mindjárt 
Degeszt és Kanálost, félszemű Toportyánt, 
Gyügyüt és a többit, kik harcon elestek; 
Összerántja szemét: "Hát ti mit kerestek?"  

Szóla erre Gyügyü:, "Mi biz' azt keressük, 
Hogy vitéz voltunknak jutalmát vehessük; 
Mert nem oly gyerekség ám az, mint gondolni: 
Vagy akarjuk vagy sem, a hazáért halni.  

"Hát bizony mi, vajda, valamicskét várnánk, 
Amiből tengődjék özvegyünk és árvánk; 
Az sem volna rossz, ha hivatalba tennél: 
Nem mondhatnák rólunk, hogy: ez is ingyen él?"  

Haragosan erre így felelt a vajda: 
"Nem takarodtok el a tüzes pokolba? 
Lesz majd emléketek, olyan mint egy torony, 
Ákombák irással, mint ez a fél karom!"  
Amazok egymásra néztek és hallgattak, 
Fejöket csóválva búsan elballagtak; 
Csóri pedig kezdé, illő vigassággal, 
Menyegzőjét ülni Dundi asszonysággal.  

Hej? micsoda módjok volt akkor a táncban! 
Patak módra folyt a sárgalé a sáncban; 
Akkor volt igazán borjunyúzó péntek! 
Még a nótának is a javával éltek.  

Hát mikor legis-legjobban múlatoznak; 
Fegyver közé fogva egyvalakit hoznak: 
Ki volna egyéb, mint Puk Mihály kapitány? 
Fegyver közé fogta három erős cigány.  



316 A NAGYIDAI CIGÁNYOK 

Tántorogva lépked és nehezen halad, 
Feje le van vágva, hozza hóna alatt, 
Behunyott szemével oly szomorún néz ki 
Hogy csupa kín arra még reá is nézni.  
"Tedd fel a fejedet!" monda Csóri, s inte: 
"Én is voltam olyan szegény ember, mint te; 
Akármit hibáztál, én kegyelmet adok, 
Örömére annak, hogy vőlegény vagyok."  

Puk Mihály e szóra felnyomá a fejét, 
Csókolá a vajda csizmatalpa helyét, 
S úgy megrugaszkodék a nyitott kapuból, 
Hogy még lóháton sem érték volna utól.  

Míg ezek igy folynak, iszonyú nagy lárma, 
Üvöltés hallatszik, mintha sáska járna. 
Kérdi Csóri, mi baj? de senki se' felel; 
Maga marad benn csak, a többi kiszelel.  

Gyorsan félretolja a kis ablakfiát, 
Lenéz az udvarra s álé more!65 kiált. 
Nagy sereg cigánnyal ott jön Diridongó; 
Minden kézbe' puska, fejsze, villa, bunkó.  
Állt ugyan egynéhány híve Csórinak ott 
(Akiket aznapon hivatalba rakott): 
De azok a pártos ellenség láttára 
Levegőbe tűntek, mint a könnyü pára.  

Szidja Csóri vajdát a közelgő tábor: 
"Meg kell csípni!" ordít "amig el nem lábol; 
Nyársra kell feszítni! forró zsírba hányni! 
Két szeme világát acéllal kivájni!"  

Széjjelveti lábát Csóri mint egy sátor, 
Megáll az ajtóban, tekintete bátor; 
Kardvasán a menteujjal egyet törül: 
"Ide jőjön, aki életének örül!"  

Mondja, és egyszersmind esküvel fogadja, 
Hogy magát életben soha meg nem adja, 
Sok ember kipusztul, míg annyira menne; 
Ám hisz' próbálja meg, aki Tamás benne.  

                                                      
65 Oh jaj, more! A. J. 
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Felel Diridongó: "Egy tán mégis akad! 
De mi sokan vagyunk, és te, látom, magad: 
Víjunk ketten, Csóri! a ház elég téres; 
Víjunk ketten; hadd lám: te vagy az a híres?!"  
Fogcsikorgatással végzé a beszédet. 
Csóri az ajtóbul hármat visszalépett. 
Bement Diridongó, de mást nem ereszte, 
A többi az ajtón és ablakon leste.  

Mint mikor az erdőn, nem messzi egymástul, 
Két iszonyu tölgy reng a fejszecsapástul; 
Roppanásuk nekibődül az erdőnek, 
S - amit sose láttam - épen összedőlnek:  

Ugy csap Diridongó össze a vajdával, 
Szeme a szemével, kardja a kardjával; 
Azt hinné az ember: két sebes szélmalom: 
Közel épitette valami félbolond.  

Irhatnék én arról akármennyi lapot: 
Ez s ez hányszor ütött, vagy hány döfést kapott; 
De elégnek tartom ennyit irni mostan, 
Hogy egyszer csak: zupp le, Csóri vajda, holtan?  
Ugy bizony! szörnyet halt; maga is azt hitte; 
Szólítják nevérül: rá sem hederítte; 
Rázzák, ütik, rúgják, kiáltva és bőgve: 
Mindhiába! fekszik, mint egy szenes tőke.  

Egyszer aztán ő is meguná a sokat: 
Fölveti a szemét és széjjelpislogat; 
Hát ím a cigányság ott zsibong előtte, 
Mind olyan rongyonsült, mint annakelőtte.  
"Szentséges Pilátus!" a vajda felkiált, 
"Hol vettétek azt a rongyos libériát?" 
Hanem a cigányok beszélnek egyebet: 
"Ugyan Csóri, hallj szót, töröld ki a szemed.  

Mióta lármázunk és mióta rázunk! 
Horpaszon rugdosunk, a képedre mászunk! 
Te mégis ugy horkolsz, majd megrepedsz bele: 
Szalad az ellenség: mit csináljunk vele?"  
"Hadd lám!" monda Csóri és felugrott gyorsan, 
Megütötte fejét a pincegádorban, 
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Mit se' gondol azzal, nem is jut eszébe, 
Mikor hozhatták őt ebbe a pincébe.  

Szalad a bástyára egy rossz rozsdás karddal, 
A cigány sereg is mind utána nyargal: 
Látja az ellenség táborát, mely épen 
Vissza kezd vonulni sűrü hadi rendben.  

Fegyverükön a nap kelő fénye játszik, 
Olyan sokan vannak! egy hijok se látszik! 
Amin Csóri vajda bámul igen nagyot: 
Hiszen ő már tegnap hirmondót se hagyott.  

"Oh te hálátlan Puk!" kiált hangos szóval, 
"Az én jótettemért így fizetsz te jóval? 
Még te népet gyüjtesz ellenem suttomba? 
Ágyuhoz legények! hol a kartács? bomba?"  

Hamar a cigányság felgyűri az inget, 
Meggyujtja kanócát és körültekinget: 
Minden van, csak por nincs; azért néznek széjjel: 
Vajda örömére ellőtték az éjjel.  
Mert hiszen fölösleg mondanom is itten 
(Gyengébbek kedvéért mégis megemlítem): 
Hogy az ó pincében elaludt a vajda 
S ugy álmodta mindazt, ami esett rajta.  

Nem is telt az egész olyan sok időbe, 
Talán egy órába, legfőlebb kettőbe; 
Ugy hogy, mire a nép felvánszorga másnap, 
Csóri dicsősége indult hanyatlásnak. -  

Megértvén a vajda, hogy miért nem lőnek, 
S találván az okot kielégitőnek, 
Szemét elmereszti, hasát kidüheszti 
És az öklét rázva kiabálni kezdi:  

"Jás66 ti kócipor had, láttam az anyátok! 
Volna puskaporunk, tudom megbánnátok! 
Itt lövöldöznénk le, az utolsó lábig, 
Sosem érnétek el az akasztófáig!"  
A többi cigány is vérszemet vesz legott: 
"Köszönjétek - ordít - hogy porunk elfogyott!" 

                                                      
66 Cigány indulatszó: Jaj! A. J. 
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Lehetetlen, hogy ezt ne hallja távolrul - 
Hallja is az ellen, mert lám, visszafordul.  

Hamar a nagy sáncot megrohanni kezdi, 
Három ép ágyuját a kapunak szegzi: 
Bezuhan a kapu az első lövésre, 
De bezzeg nincs ember, aki álljon résre.  

Csóri fővajdának leesett az álla, 
Szíve összelottyant, és magába szálla: 
"Ilyen a szerencse!" gondolá foghegyen, 
"Ha ma égig emelt, holnap alád megyen."  

Így tünődik Csóri odafen a bástyán, 
Semmerre se' mozdul, ott marad, mint bálvány; 
De a hős cigányság lót-fut eszeveszve, 
A furólyukba is búna, ha lehetne.  

Mint a túri vásár midőn legtömöttebb, 
S valaki felkurjant: ahol a veszett eb! 
Van lárma, sikoltás, szaladás tétova, 
Ezerféle átok, szitok, zenebona;  

Zsidó kiált: tolvaj! puffan akit vernek, 
Orgonál erősen férfi, asszony, gyermek, 
S mindez a juhszélen, egy lebuj csárdába' 
Olvad fülrepesztő nyers hármóniába:  

Úgy a hős cigányság, vagy talán úgyabban. - 
Tódul az ellenség befelé azonban, 
S mint nagy égzengéskor összefutott juhak, 
A barna vitézek mind rakásra búnak.  
Mindenik leginkább a fejét sajnálja, 
Egyebét ha ménkő üti meg se bánja; 
Nem is látna ottan az ember egy fejet: 
Egészen más tag az, amit látni lehet.  

Kacag az ellenség, - hogy is ne kacagna! 
Kérve kéri Pukot, hogy kegyelmet adna; 
De ő meg akarja mutatni hatalmát: 
"Hozzanak, kiáltja, kéngyertyát, meg szalmát!"  

Mindjár' teljesiték e parancsolatot, 
Ami a dádéknak úgy szivére hatott, 
Hogy felugrándozva széjjel szaladnának, 
Ha legkisebb egér-útat is kapnának.  



320 A NAGYIDAI CIGÁNYOK 

De minthogy szorosan környül vannak véve, 
Környül fogta őket a Puk Mihály népe, 
Szomorúan látják a dolog mivoltát, 
S elkezdik gajdolni e keserves nótát:  

Fáró hesz! Fáró hesz! 
Ále moré! már hogy lesz? 
Meg se halsz, csak megdeglesz. 
Nagy sor ez! 
Vitézséged kárba vesz. 
Ühűm! ühűm! ühűm!  

A szerencse kukhérol: 
Puk Mihály lehóhérol, 
Megsüt mint a gesztenyét, 
Pecsenyét: 
Nem szánja szegény morét, 
Ühűm! ühűm! ühűm!  

Cigányország, ne neked! 
Kíesett a feneked, 
Háj! dikhesz, dsalomáz, 
Dsalomáz: 
Nincs már annak kulimáz! 
Ühűm! ühűm! ühűm!  

Jaj de ki írhatna oly siralmas kótát, 
Amily szomorúan zengették e nótát! 
Kova lágyult meg rá sok ember zsebében: 
Csak nem a kemény sziv Puk Mihály keblében.  

Kéri minden ember: mutassa irgalmát, 
Hiszen nem érdemlik azt a drága szalmát: 
Ő azonban így szól s káromkodik hosszut: 
"De, mikor haragszom, hát kin álljak bosszut?"  

"Én rajtam la!" kiált a nagyszívü vajda, 
Kire az ellenség eddig mit se hajta, 
De mostan leszállott a bástyatetőrül, 
Mint leszáll a kakas a kakasülőrül.  

Igen! mint a kakas, melynek a szomszédné 
Taraját megvérzé, tollait kitépé, 
Sarkantyúját törte, szemétről elűzte: 
Oly szomoru mármost... hanem mégis büszke!  

Oly szomoru Csóri, - de a járásában 
Most is egy vajdához illő méltóság van; 
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Nem néz lába alá - akármibe lépne- 
Mint egy pecek, úgy áll Puk Mihály elébe.  

"Én rajtam la!" mondá, "én vagyok a vajda, 
Ha már szemed olyan debreceni fajta, 
Hogy nem ismered meg a te jóltevődet, 
Ki előtt ugy álltál, mint én most előtted.  
"Háládatlan ember! vagy nem jut eszedbe 
Mikor a fejedet hoztad a kezedbe? 
Összevissza gyúrtad reszkető kezeddel, 
Míg én azt nem mondtam: tedd fel, fiam, tedd fel.  

"Körmeim közt voltál. Féltetted az irhát; 
Megroppanthattalak volna, mint egy bolhát, 
Most lelked vacsorán volna Pilátusnál: 
De több az emberség a káposztás husnál.  

"Töltsd boszúdat rajtam, ha rávisz a lélek, 
Ha már oly nagyon esz az a f... méreg; 
De mit vétett ez a szegény ribilliú? 
Mind ártatlan ez, mint a ma született juh.  

"Olyan áldott nép ez, hogy kenyérre kenni 
S mint a sajtkukacot, meg lehetne enni: 
Könnyen megneheztel, de kibékül mindjár': 
Fogadom, hogy terád egy se' haragszik már.  

"Én meg... ezerszerte jobb vagyok őnálok: 
Mint az érett gyümölcs, szinte széjjelmállok, 
A csupa jóságtul kásás vagyok, parázs; 
Az a nagy csuda, hogy el nem hord a darázs.  

"No de légy bár süket mind e szép szavakon, 
Az én jóságomat nézd te ámbár vakon, 
Akasztass fel engem, ha tetszik, magamat: 
Csak ne bántsd Évámat és szép két fiamat.  

"Oh drága rajkóim! oh hűséges Évám! 
Azér' bődül a sors, mint egy gulya, énrám, 
Hírem lobbanása azér' lett - csütörtök, 
Hogy megútáltalak; belém bujt az ördög.  

"Engedd látnom őket, egyszer, utoljára, 
Azután nem bánom, huzzanak a fára! 
Azt is megmutatom, hol vagyon a kincsem, 
Csak legyen, aki majd felhozni segitsen."  
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Oly szívrehatóan beszéle a vajda, 
Hogy csak dűlt az ember, ki jobbra, ki balra; 
Maga Puk Mihály is, a hasát megfogván, 
Szoritá a száját, erősen makogván.  

De mikor a vajda kincseit említé, 
Orrán pápaszemét feljebb emelíté, 
Füleit hegyezvén igy kiálta fel: "Nos? 
Ez az ember mégsem egészen bolondos!"  

Hanem a cigányok - bár nem mondják szembe - 
Vannak a vezértől külön értelembe': 
Csóri megbolondult! - suttogák bámulva; 
Bizony, a mi fejünk meg van bolondulva!  

Puk Mihály azonban jóval fizet jóér': 
"Kegyelem, kiálta, nem vagyok én hóhér, 
Tréfa volt az egész, hogy nevessünk rajta, 
Egy szál hajatok sem fog görbülni, vajda."  

Titkon pedig így szól, minthogy igen eszes: 
"No hé! hol van a kincs? mindjár' odavezess!" 
Egyedűl követte a vajdának utját, 
Mert nem akarná, hogy a többiek tudják.  

Szobáról szobára vezeté a cigány, 
Nem, mintha a járást nem tudná Nagy-Idán. 
De környékezi már néminemü kétség, 
S fiait keresi, meg a feleségét.  

Nincs azoknak ottan se' híre, se' hamva. 
"Ahá! visszamentek, gondolá, a halba?" 
Az egész bolondság előtte ugy rémlik, 
Hogy talántán nem is való az, csak félig.  

Csak kérdezi Puk, hogy hol lesz már a kincse: 
"Isten benne tudós - sohajt - van-e? nincs-e?" 
Megy az ó pincébe, keresi az ajtót, 
Nem leli... hogy lelné, ahol sohasem volt!  

Körösleg, a pince falain tapogat: 
"Csak a kulcsot lelném! vagy bár a kulcslyukat! 
Nem baj a kincs! nagyobb az, hogy nem találom... 
Száz ébrenlételnél többet ér egy álom!"  

Így beszélt a vajda, füleit vakarván; 
Puk Mihály is hallá, hinni nem akarván. 
Néz egy szögeletbe, pápaszemes orral - 
S mintha aranyokat látna ottan, sorral.  
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Nagy darabok voltak, mint az ember ökle, 
A pince zugába szanaszét lelökve: 
Fényes szép kardjával megpiszkálta... hanem 
Ő se' mondta, mi volt - én se' hiresztelem.  

Meg nem gáncsoljátok szegény költő dalát: 
Puk Mihálynak irta ebben diadalát; 
Méltó oly vitézség, mint az övé, erre: 
Más babér nem termett e dicső fegyverre.  
Boszús képpel hagyá a kincstárat oda 
És vitézeinek ily parancsot ada: 
Hogy a cigányokat ebrudon kivessék; 
Tetszős volt azoknak ez a kötelesség.  

Kettő nagy doronggal a kapuhoz állott, 
A többi riasztá a szép cigányságot: 
"Fuss moré, ahogy tudsz!" ők szaladtak sorra, 
Kapu küszöbénél nagyokat ugorva.  

Rúdját ama kettő úgy tartja keresztbe, 
Hogy át kell ugorni sebes futás közbe; 
Nem magasan tartják, de neki lóditják 
S a szegény dádékat repülni tanitják.  

Már csupán a vajda volt odabenn, maga: 
Ő is nagykomolyan rúd felé ballaga, 
Hol a végit nézte, hol pedig középen, 
Látszott, hogy szeretné kikerülni szépen.  

Egyszer nagyot ugrik, de nem ám előre, 
Hanem egyenest fel, fel a levegőbe, 
Amazok a rúdat felkapák üresen: 
Rúd alatt a vajda kisuhant ügyesen.  

Visszanézett egyszer és fügét mutatott; 
Akkor aztán ő is a többivel tartott, 
Kik, mihelyt künn voltak, úgy megiramodtak, 
Hogy most is szaladnak, ha meg nem állottak.  

*** 
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AZ ELSŐ LOPÁS 

Költői elbeszélés  
1853 

"Ki ruházta fel a mezők liliomát? 
Ki visel hű gondot az égi madárra? 
Útlan bujdosónak ki vezérli nyomát? 
Kit nevez atyjának az atyátlan árva? 
Él még a jó Isten! ő engem is szeret: 
Megadja, ha kérem, a mai kenyeret."  
Gazdag Imre szólt így, aki e név mellé 
Egy járomszeget se' örökölt apjátul; 
Nemes ember volt az, mindenét elperlé: 
Húzza be az ajtót majd valaki hátul, 
Ez volt az öregnek a szava járása; 
Perlett is, ivott is; - a fia, ám lássa!  

És szilaj tulokként nőtt volna fel Imre, 
Ha szerető szívü édes anyja nincsen: 
Az kapatta jókor isten-félelemre, 
Hogy a puha földbe olyan magot hintsen, 
Melyet a hév nem bánt, az eső el nem mos, 
Melynek aratása mindenkor bizonyos.  

Még fülében kongott a harang Imrének 
Mely az anyja mellé apját elkisérte, 
Még lelkében zengett a halottas ének: 
Már felpattant a dob: "ki ád többet érte?" 
És alig oszlott el a bús gyülekezet: 
Nevetkélve, vígan, másik gyülekezett.  

Semmi nélkül maradt Imre, mint az ujja, 
Mert azért a törvény törvény, hogy nem enged; 
Hej! ez egy szót: másé, nehezen tanulja, 
Nehezen felejti az édes mienk-et; 
Más kaszálja rétjét, földjét más takarja; 
Elfordul, ha ott jár, nem is nézhet arra.  
Benyelé az ős per amit csak talála, 
Megmaradt a vén ház, a nagy ronda telek, 
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Édes jó anyjáról ez a birtok álla, 
Nem bántá a törvény, de igen a szelek! 
Őszre kelvén, gazzal, kóróval befedte, 
Uj boron a szép lyányt belé is vezette.  

Tizenhét esztendős mult a gazda épen, 
Tizennégy az anyjok, kendernyövés óta: 
Ilyen egy házaspár összeillik szépen, 
Nem más húron pendül a kétféle nóta: 
Mert a világtalan s az ő vak vezére 
Mit tudjon egymásnak vetni a szemére?  
Jól teszi ha olvas, aki ráér, könyvet: 
Imre is jól tette, de ő mindig ráért, 
Dereka megfájul, ha egy kissé görnyed, 
Nem is nagyon él-hal kaszáért, kapáért: 
Sanyarú élet az, egy darab kenyéren: 
Meleg is van nyáron, hideg is van télen.  

Kinyilott az idő: az égi madárnak 
Erdőben, mezőben dús asztal terűle: 
De nem úgy ám, bezzeg, a fiatal párnak! 
Betevő falat is szűken van körűle; 
Liliom' köntösét meghozá a tavasz: 
A menyecske száján örökös a panasz;  

Hogy ő már az utcán végig menni sem mer, 
Ünneplő ruháit viselőbe fogja; 
Hogy ujjal mutat már őrá minden ember: 
Ni! a régi kendő, a lyánykori szoknya; 
Nemes asszony volna: mennyire szégyenli! 
Az Isten házába sem tud ő már menni.  

Egy tehén, fiastul, meg egy kapa szőlő, 
Ennyi gazdaság volt, ennyit hoza Márta, 
Elébb a tehenet önté fel az őrlő, 
Majd a szölőcskét is a malom lejárta. 
Most napszámba menjen? azt nem szokta Imre, 
Ha birná se' tenné, csúfra, szégyenszemre.  

Körül-körűlnézte szegény háza-táját; 
Egy rozzant nagy fészer volt még az udvaron: 
Elbontá, eladta köveit és fáját, 
Minek az ól, ha nincs semmiféle barom? 
S minek a nagy udvar? elég volna fele: 
Kicsi helyt megfordúl már az ő szekere.  
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Megevé az udvart körül, mint egy lángost, 
(A szomszédok olcsón jutottak hozzája); 
Önnön lakóházát is megkezdi mármost, 
Annak is van egy-két heverő szobája; 
Mint kazal szénának, eladá a végit: 
Keresi a téglát amely ember épit.  
Így eszi hajlékát az a féreg, melynek 
Eledele torma, a háza is torma. 
De hamar elfogyott csekély ára ennek, 
Gondolkozik Imre, hogy mi van még sorba? 
Könnyü kitalálni: fele-ház még ott van: 
De neje várandós minden pillanatban.  

Feje fölűl mármost a tetőt eladja? 
Ezt ily állapottal a pogány se' tenné. 
Hánykódik erősen szive indulatja, 
Gondjai füződnek véges-végtelenné; 
Tiz-húsz koma csak kell, úgy illik, hiába! 
S talpa fáradságát megveszi a bába.  

Aztán a betegnek egy jó ízü falat, 
Üres kamarához e' sem utolsó gond; 
Egy üveg pálinka, mindig feje alatt, 
Erősödik attól... (hiszi ám a bolond!): 
Mindezeket Imre megfontolva bölcsen, 
Megindult, hogy a pénzt majd felkéri kölcsön.  

De nem akadt ember, ki megemberelje, 
Bár ajánlá, hogy tud irni jó levelet; 
"Ha tegnap jött volna!... Jőjön őszre kelve... 
Mért nem áll cselédnek?..." Ez volt a felelet. 
Azt se' bánná, ugymond, ha dolog fejében... 
Adtak jó tanácsot; megköszönte szépen.  

Nagy vásárra készült mind a világ mostan, 
Kiki hazahajtá tinaját, üszőjét, 
Hogy eladja holnap a szomszéd városban, 
A feletlen ökröt, a felhízott sőrét; 
Egyedűl Imrének nincs egy árva borja: 
Mégis az a vásár neki legfőbb gondja.  
Hazajött a csorda, elfekütt a pásztor; 
Imre is lenyugvék a háza tövében; 
Imádkozott volna, mindig tudta másszor, 
Most elakadt benné a kellő-középen; 
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El-elmondta félig, meg-meg ujrakezdte, 
Mint amely tanúlón kifogott a lecke.  

Kínálgatja szemét, de nem kell az álom, 
Minden legkisebb neszt; moccanást megérez: 
Majd pók száll arcára láthatatlan szálon, 
Majd egy dallos szúnyog téved a füléhez, 
S hallik a szomszédból (sövényen át hallja) 
Barmok kérődzése, lefekvő sohajja.  

Darabos felhők közt bujkál a hold fénye, 
Elő-előbukkan, majd fellegbe gázol: 
Imrének is úgy tesz jó s rossz érzeménye, 
Nagy kisértet néki az a szomszéd jászol; 
Holdvilág elbúvik sűrü fellegen tul: 
Imre fölkél lassan... Imre lopni indul.  
Nézzétek a tolvajt: ahol megy, ahol megy! 
Karimás kalapját a szemére húzta, 
Azt gondolja, látszik homlokán a bünjegy 
És hogy lesben fekszik kétfelől az utca, 
És, amint hevernek a sötétlő házak, 
Meg-megriad olykor, mintha mozdulnának.  

Megyen öt-hat lépést, ujra visszafordul, 
Minden kapuzugban lát valami rémet; 
Ha! most jőnek, jőnek: az ajtó csikordul... 
Nem, csak a szél lógáz egy sovány kútgémet. 
Világos az utca, sötét a sikátor: 
Rossz lelkiösméret egyiken se' bátor.  

S amint elcsapódnék egy homályos közön, 
Ruháját valaki visszarántja hátul, 
Szaladna, de nem bír: ijedtében köszön, 
Csakhogy szabadulhat a kihajló fátul. 
Ne menj tovább Imre! bizony a fa gallya 
Nem azért fogott meg, hogy veszted akarja.  
De Imre tovább megy, és az utca torkán 
Ugy rémlik, utána lopódzott valaki: 
Önárnyéka volt az, mert egy felhő sarkán 
A hold fénye épen akkor pillanta ki, - 
De alig nézett ki, azonnal megbánta, 
Szemére azonnal vastag felhőt ránta.  

S megeredt a zápor. Sűrü zuhogással 
Vesszőzte keményen a lombos akácot. 
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A fa mellett Imre nagy szivdobogással 
Leskelődött elébb, azután bemászott, 
Kinyitá belül a sövénykapu felét; 
S markába szorítá fokosának nyelét.  

Egy öreg ősz ember volt a házigazda, 
Házőrzeni hagyták sirba szállt cselédi; 
Vékony vacsoráját egy tehén meghozta, 
Nem sok kelle már, de mégis kelle néki. 
E tudva, fokosát megszorítá Imre: 
Szabad ütni, úgymond, önnön védelemre.  

És talán ütött is volna bolond ésszel... 
Imre, Imre! ha most a gazda kilépne, 
Álmosan, ősz hajjal, üres, puszta kézzel: 
Ifiú karodat reá emelnéd-e?... 
Nem felelek róla, mit, mit nem csinálnál: 
Olyan a bűn! nagyobb fiat szűl magánál.  

Egy szó annyi, mint száz: kevés idő mulva 
Saját udvarán volt az üszővel Imre, 
Nagy lélekzetet vőn, nekibátorula, 
Szája pedig ráment egy hála-isten-re: 
Csak midőn kiejté az Isten szót ajka, 
Akkor ütődött meg, gondolkozván rajta.  
Nem azt gondolá ő, hogy majd ráismernek, 
Noha egész falu ott lesz a vásáron; 
Nem is azt, hogy reggel friss nyomára lelnek, 
Bár az is meglátszik az éjjeli sáron; 
Vén tolvaj meghányja elejét, mint végét: 
Ő elébbre teszi lelke űdvösségét.  

Érzi, hogy csömör van az ő udvarában: 
Akárhogy, akármint, ki kell annak menni! 
Még nem volna késő - gondolja magában - 
Megbánással a bűnt jóvá lehet tenni. 
Alig született meg ez a gondolatja: 
A lopott jószágot visszafelé hajtja.  

De megjárta bezzeg. Most fogák a tetten 
Valamely kerűlők, a helység cselédi. 
Hazudnia kell itt - gondolá ijedten - 
Mert az igazmondás soha meg nem védi: 
"Bitangjába' lelte, gazdájához hajtja, 
Az Isten előtt is ő csak ezt mondhatja."  
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Az isten előtt?... a mindentudó higgye?... 
Még az éji őr is kételkedik benne. 
Másnap előfogta a vármegye tisztje 
S úgy megvallatá, hogy fele is sok lenne: 
De Imre csak abban veti meg a lábát, 
Hogy bitangul lelte más ember jószágát.  

"Eh!" kiált a biró - "azt én kötve hiszem; 
Vagy te hazudsz, fiam, vagy a lábad nyoma, 
Mely egyik udvarból a másikba viszen; 
A kapu, sem nyílott magától ki soha." 
Imre látta ebből, hogy sarutalpának 
Nagyobb hitele van, mintsem a szavának.  
Most előbeszélte bűnbánó szavakkal, 
Mikép orozá el, s hogyan hajtá vissza. 
"Hát bolond vagyok én?" kiáltott haraggal 
A biró, "vagy ittas, ki eszét megissza? 
Vasat neki, láncot!... majd az ördög higye, 
Hogy a tolvaj, amit ellop, visszavigye!"  

Minek mondjam tovább? tudjuk már a többit, - 
Szomorú ezentul szegény Imre sorsa: 
Lakozván penészes börtönnek az öblit, 
Csúszó-mászó féreg kenyeres pajtása; 
Szellő oda nem száll, napfény oda nem hat, 
Csak a bolthajtásról csepeg bűzös harmat.  

Betevő falatját fojtó könnyel észi, 
Hideglelős vízzel ingerli a szomját, 
Rothadt a levegő, melyet ajkán bészí, 
És rothadt beszédek sértik füledobját: 
Mert nem egyedül van: ott az egész megye 
Régen összeseprett salakja, szemetje.  

Tolvajok, zsiványok, - kik rátarti kénnyel 
Zörgetik a rabság nehéz sarkantyúját; 
Dicsekesznek holmi balkörmű erénnyel, 
A lopást, a rablást tanítják, tanulják; 
S fiatal embernek, aki odatéved, 
Arcáról letörlik a piros szemérmet.  

Vén gazemberek, kik fényesre koptatták 
A bilincset, s most már gyönyörködnek benne. - 
Ezek a tanítást mindennap kiadták 
Imrének is, hogyha valamire menne: 
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Oly nehéz betűkből ez a lecke álla, 
Hogy Imrének borzadt minden haja-szála.  

Azt irják mesében egy királyné felől, 
Hogy, amit nappal szőtt, éjszaka fölfejté. 
Imre is úgy kezdte mindennap legelől 
A tanúlást, - éjjel mindig elfelejté; 
Mert, ha lidérc álom a többit megnyomta, 
Szép imádságait sorra mind elmondta.  

Istenéhez tért ő; vagy magába szállott, 
És, mig durva padján várta, hogy a hajnal 
Néki is juttasson egy parányi álmot: 
El-eltépelődék a világi bajjal. 
Tenger baja addig hányta és vetette, 
Míg kifáradt lelkét álomba rengette.  

Az asszony miatt is temérdek a gondja: 
Felőle csak egyszer hoztak üzenetet, 
Hogy nem él a gyermek, halálán az anyja, 
Fia elébb meghalt, azután született. 
"Beh jól járt szegényke!" - Imre búsan szóla, 
"Beh jól járt... csak egyszer élve láttam volna!"  

Egyszer megláthatni... halálnak sem adni... 
Fölnevelni szépen... gyönyörködni benne... 
Mi haszna! mi haszna. - Bolondság siratni: 
Szegényke! hisz' úgyis világ csúfja lenne. 
"Tolvaj volt az apja, tolvaj fészekbe nőtt -" 
Meg lenne gyalázva Isten, ember előtt.  

"Ember előtt igen" - monda Imre bátran, 
"De nem az előtt, ki a szivet vizsgálja! 
Ha gonoszul tettem, igazán megbántam, 
A megtérő juhot befogadja nyája; 
Becsületem is még talán visszatérül: 
Vagy, ha már égnem kell, ne magam tüzérül!  

"Vagy, ha már égnem kell gyalázat tüzében, 
Ne öntsek ezentul magam arra olajt; 
Ám maradjak tolvaj a világ szemében, 
Csak a magam lelke ne kiáltson tolvajt!" 
Ez vala Imrének erős föltétele; 
Szinte könnyült a vas kezén lábán vele.  

Beteg gyógyulását, rab szabadulását, 
Nem hiába mondják, hogy nehezen várja; 
Imre is ugy várta esztendő mulását, 
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Nehéz esztendő volt, de csak leszolgálta; 
Megszűré a fogság: halovány, szintelen, 
Mint idétlen zöldség, mely pincékbe' terem.  

Tömlöce falától végre búcsut vévén, 
Haza ért egy este önnön udvarába, 
Nem fogadja senki; nem füstöl a kémény, 
Elébe kutyája sem fut farkcsóválva; 
Nem barátságos láng, - ijesztő sötétség 
Néz ki a pitvarból: Imrét öli kétség.  

Benyit a pitvarba, majd a kis szobába; 
Ki az? kérdi egy hang, mintha sirbol jőne; 
Nem soká egy mécsnek halovány világa 
Odasüt az ágyra, holott fekszik nője. 
Fekszik egy év óta, sem élvén, sem halván, 
Isten nyomorékja: kemény hideg szalmán.  

Jó, hogy ád az Isten könyörülő szívet 
Aki meg tud esni irgalomból, ingyen: 
A beteg ágyához is mindennap tévedt 
Egy vigasztaló szó, hogy maga ne légyen; 
Étellel is tartják, - de százszor több ennél, 
Hogy reményt tápláltak a reménytelennél.  
Sok epesztő gonddal, sanyarú munkával 
Éli mostan Imre a földi világot; 
Csüggedező lelke birkozik magával, 
Elcsigázott teste könnyez izzadtságot; 
Napja nem vidulás, éje nem pihenés: 
Öröme, ha van is, az az öröm kevés.  

Beteg ápolását bizni kelle másra, 
Egész héten átal ő hozzá nem láthat: 
Ő maga a földet irtja, töri, ássa, 
Tüskével, bokorral ví nehéz csatákat; 
Mert legelőbb is egy irtásföldet bérle. 
Sok orcaveríték - nem pénz annak bére.  

Eladá a telket, a nemesi házat, 
Gunyhót raka földjén, sárbul, mint a fecske, 
Nem palástolá mész oldalán a mázat, 
Födeléül helyben termett a gaz, tüske; 
Nem örökre épült: öt, hat esztendőre: 
Annyi állandóság sem néz ki belőle.  
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Hajnalhasadástol késő éjszakáig 
Imre a kemény föld durva kérgit vájja, 
Néha egy tuskóval birkozván sokáig, 
Mely az utját sokszor naphosszan elállja; 
Néha a gyökeret, amint széjjelszalad, 
Kergetvén kapája, messze, a föld alatt.  

Tüske, tövis tépi, vad venyige vérzi, 
Ág akadoz arcán, bojtorján beléköt; 
Délben a rekedt nap fojtó hevét érzi, 
Hűs hajnalban hullat fagyos veritéket; 
Sokszor a hideg hold éjjeli sugára 
Csodálkozva néz le a késő munkára.  

De ha nehéz munka testét legörbeszti, 
Fölemeli lelkét egy magasztos ének, 
Mellyel bizodalmát táplálja, éleszti, 
Könyörög s hálát ad a jó Istenének; 
Munkája is halad, jobban mintsem várta, 
Bizvást néz előre, örömmel néz hátra.  

Minden talpalatnyi tiszta földet használ, 
Mit kiváj a tövis körme közül bajjal; 
Hol egyéb se' termett istenverte gaznál, 
Most tengeri diszlik, selyemszőke hajjal; 
Nő a karcsu kender, vígan köt a dinnye, 
Pénzt fog abból látni a gazda erszénye.  

Erejét, munkáját megáldotta Isten, 
Másik évben egy pár igavonót ragaszt; 
Dolgozván sükerrel, dolgozik édesden, 
A nagy tábla földbe már ekét is akaszt; 
Habzik a zöld vetés, ha szellő ingatja. 
Messze futhat benne fürjek pitypalatyja.  

Az asszony is épül. - Nem kuruzsló, bába, 
De kitanult orvos tette rája kezét. 
Mert való hogy Isten adott fűbe-fába 
Gyógyitó erőt, ez helyes példabeszéd: 
Nem is kételkedett Imre fűbe-fába, 
Csak a vén banyáknak a tudományába'.  

De nem írom tovább élete folyását, 
Ki magán segíte, megsegíté Isten: 
Visszaadá neki szerető jó társát, 
Sokra ment magában, többre mentek ketten: 
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Évrül-évre mindig gyarapult a vagyon, 
Az is lett idővel, hogy kire maradjon.  

Ezt a történetet, még gyerek-koromban, 
Egy öreg ősz ember beszélette nékem; 
Nyájas, piros arca most is előttem van, 
Jó gazdának tarták az egész környéken; 
Isten háza mellett volt egy szép új háza, 
Mind a két hajlékra holtig ő vigyáza.  
Sokszor a kis padhoz mellé gyűltek este 
Gyermeki, szomszédi, sőt az egész utca, 
Ajakárul a szót minden ember leste, 
Várta, hogy mozdúljon hófehér bajusza; - 
Hol a szent írásból vette ő példáit, 
Hol a magyaroknak beszélte királyit.  

Mikor ezt elmondá, amit én leírtam, 
Egymásra tekinte számos hallgatója; 
Gyermek-ember lévén a nagyobb rész ottan, 
Az öreg gazdához álmélkodva szóla: 
"Nem hinné az ember, ha kelmedet látja 
Hogy valaha lopott, édes Imre bátya!"  
*** 
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ÉDUA 
I.  

Leáldozott a nyári nap; 
Ellobbant a keskeny darab, 
Mely, mint tüzes karaj-szelet 
Csillámla még Sárrét felett. 
Sugári gyorsan elhagyák 
Az oly kedves játszó tanyát 
Várad hegyes ormózatán, - 
S repültek mind anyjok után. 
Az ellapúló réteken 
Feszíti utját a Kerezs, 
Lankadva bár - mint idegen, 
Ha éji megszállót keres. 
Habja ezüst, habja fodor, 
Fövény helyett aranyt sodor; 
Fürtjét az alkony hűs szele 
Lágyan borzolja fölfele; 
Míg a kicsiny fényes halak 
Hűtőzni fel-felugranak. 
Mint tómadár - fészkén megűl 
A vén halász egy szó nekűl, 
Hálóját meg-megemeli, 
A szűz vizet mérlegeli. 
Pihenve ring a méla komp, 
A locska habbal álmodik; - 
Messzünnen még egy-egy kolomp 
Dagadó nyelve hallatik, 
Aztán karámhoz tér a nyáj; 
Aztán elcsöndesűl a táj, 
Csupán a fűzlevél zizeg, 
Hab háborog, szellő sziszeg.  
II.  

De robban, ím, az éj lovagja 
Várad felől, a víz-szalag 
Mentén, kivál' egy árny-alak 
Mint a homály sötétebb magja. 
László az, a magyar király, 
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Nyugotra vágy, nyugotra száll; 
Lova puha fűben tapod, 
Előzi a futó habot; 
Mint könnyü sas árnyéka, illan, 
Ezüst patkója néha villan; 
Út nélkül, a tarjáni part 
Hosszába, mind napestre tart, 
Követi a folyam vizét, 
A szerelem-csillag tüzét. 
Körözs folyó, sebes folyó! 
Hová sietsz! ne fuss, ne vágyj: 
Nem lesz neked nyugatra jó, 
Mély a Tisza, veszélyes ágy. 
És te király, László király! 
Vesztedre szállsz ma oly igen: 
Nyugot felé borúl a táj, 
Villám rebeg Körözs-szegen.  
III.  

Ölében a vidám Körözsnek, 
Öntözve habjától körösleg, 
Ma már falu és vár helye, 
Akkor gulyák bő mezeje, - 
Terűl egy félsziget: Körözs-szeg. 
Ott lenge sátor és faház 
Alatt szilaj kun nép tanyáz; 
Mozgó faluit, városit, 
Le a Tiszáig, Marosig; 
Hol itt emelvén, hol amott, 
Mint tengeren szél a habot. 
Az alföldi nagy oceán 
Örök vándorlás színhelye; 
A törzs-apa, család feje, 
A férj, a nő, fiú, leány, 
Ifjú, öreg, úr vagy cseléd; 
Magával hordja mindenét, 
S veszteg marad, vagy útra kel, 
Amint a nyáj bőven legel, 
Vagy szűk mezőt nyujt már a hely. 
Így él e nép. Most a Körözs 
Partján tanyázik egy törözs, 
Beláthatatlan sokaság, 
Pezsgő, tolongó tarkaság, 
Szemnek vidor látványa nappal, 
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Mint zöld tenger, borítva habbal, 
Vagy, mint tavasz-fordúlaton 
A jéggel zajló Balaton; - 
Egy város ez, mely szétriadt, 
Mintegy a félelem miatt, 
Most utca, ház s nép, rend nekűl, 
Ki merre lát, úgy menekűl; - 
Egy - félig tábor, félig vásár, 
Hol kézről-kézre áldomás jár 
És a kupa vigan forog; - 
De majd zárkóznak a sorok, 
Egymással szembe ront az él, 
Nyerít a kürt, cseng az acél, 
Fölsí a had, a mén prüszög, 
Cikáz a nyíl, a hosszu pányva 
Ló és lovag nyakába hányva... 
Már-már felejti vad tüzök, 
Hogy az egész játék csupán, 
Mint álomkép a harc után.  
IV.  

Középen egy magasabb hátra 
Emelve, áll Árboc fasátra; 
Könnyű, világos épület, 
Mint délibáb a sík felett. 
Avagy tündéri palota, 
Melyet varázs büvölt oda. 
Karcsú, virágzó oszlopok 
Között a vászonfal lobog; 
Árboc gyanánt emelkedő 
Tornyokkal díszes a tető, 
S a tornyon erkely-féle dúc, 
Hová az őr vigyázni kúsz. 
Köröskörűl, tornáca széles 
Kalapján, mint jégcsap, szeszélyes 
Faragvány csüng, hintáz alá, 
Mi sem látszik hogy tartaná, 
Akár nézd a Baradla-ürt. 
Hol a kő függ, mint lenge fürt. 
A lépcső, mint kúszó növény, 
Indul meg a hajlék tövén, 
Fel a tetőre, hol kies 
Szellő csapong, ha jő az est. - 
Onnan tekinte ma tova: 
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Árboc leánya: Édua; 
Szivében annyi édes emlék, 
Halottiból, újjá-szülemlék: 
Midőn bizvást ölelte át 
Magyarhon legszebb férfiát, 
Lászlót, a koronás királyt. 
Az első néma szív-csere, 
A hosszu küzdés ingere, 
Az arcon égő csába szók, 
Az önfeledte szűzi csók... 
Ama fél dac, fél engedés, 
Ohajtva félt legyőzetés... 
Hosszú napok, rövidke éj, 
Az oltva gyúló szenvedély, 
Mely, mint sebes tűz, oltva még 
Hatalmasabb lángokkal ég: 
Mindez megújult, - mert hiszen 
László ma itt, László izen! - 
De hát az egyszer eldobott 
Sziv nem követel más jogot? 
Vagy oly virág a gyönge nő 
Szerelme, mely taposva nő? 
Vagy úti sár, vagy úti por 
S ahoz ragad, ki rátipor? 
Vagy árnyék, mely nyomon követ, 
Bár meg se lásd, bár föl se vedd? 
Vagy lapta, mely, bár falra dobd, 
Öledbe visszaszáll legott? 
Vagy festett báb-arc: egyre víg, 
Ha elvetik, ha fölveszik? 
Vagy eb, mely a kegyetlen gazda 
Lábához vonja életét, 
Hogy, melyet a kin megszakaszta. 
Kifúja hű lehelletét? 
Ez-é a női szerelem? 
E szenvedő, igénytelen? 
Örömben élv, bánatba' kín? 
Nyugodt lemondás ajakin?... 
Egy szikra, melyet, mint hamu, 
Őriz meg a sok évi bú, 
S egy új lehelet lángra fú?...  

Igen! de e láng a boszú...  
V.  
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Nem mondom én, hogy Éduának 
Eszébe ily képek jutának: 
Mint törzse, műveletlen ő, 
De érzésben szilaj, de nő! 
S midőn a titkos izenet 
Fülébe sugta a nevet, 
Melyhez öröme, bánata, 
Gyönyöre és gyalázata, 
És élete és mindene 
Csatolva volt: fölrettene, 
Mint őz riad, hallván zörejt, 
S fél futni, fél maradni helyt. 
Halvány arcát egy röpke láng 
Futá el, percnyi lob gyanánt, 
Mikép sötét ablak alatt 
Ha lámpa gyorsan elhalad, 
Egy percre átgyúl az üveg, 
Aztán megint sötét, hideg. 
Úgy Édua. Szivén a seb 
Csiklándva most, még mérgesebb; 
Az édes csöpp hiába vív, 
Legyőzi a keserü szív, 
Le a szerelmet szégyene, 
Eljátszott női mindene, 
Vetélytársak... egy Mándola... 
Ime, hová aljasula! 
S az önbecsérzettől üres 
Szivben ne nőt - szörnyet keress!  
VI.  

"Atyám, atyám, csak jelszavad! 
S kezedben ő. A büszke vő, 
Ma este még sátramba jő, 
Ki megtiprá kemény hadad, 
Ki eltiprá leányodat." 
Szólt és a nyargaló követ 
Lászlóhoz vitte a nevet: 
"Nyil" - "Édua": ez volt a szó, 
A tábori találkozó. 
Most a király az édes névvel 
Rakodva, zümmög mint a méh, 
Amint ujúlt szerelmi hévvel 
Röpül a boldog kas felé. 
Egész nap azt susogta nyelvén, 
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Mint aki fél, hogy majd feled: 
Pedig más jelszóra felelvén 
Se tudna mást, csak e nevet. 
"Nyil?" kérd az őr, hol szembe áll, 
Rá "Éduát" dob a király, 
Sajnálva szinte, s féltve hogy 
Ez alamizsnán kincse fogy: 
Őrtől azonban őrhöz ér. 
Kunos magyar nyelven beszél, 
Kún rajta fegyver, öltözet: 
Megszokta régen e mezet; 
Csak fényesen vállára omló 
Szögfürteit nem érte olló  
1850-es évek  

Kifejlés az lett volna, hogy Édua a szerelmes órán megbánja árulását, 
mert szereti Lászlót, - s meg akarná menteni; apját rá is beszéli, de 
a kun fők, Törtel, Kemenes, stb. betörnek, Édua leszúrt testén át, a 
királyhoz, és megölik. Árboc fájdalma végezné be a jelenetet. A. J. 
*** 
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ÖLDÖKLŐ ANGYAL 
I.  

Elzönge oltár zsámolyán 
A "holtodiglan - holtomiglan." 
Férj a legény, nő a leány; 
Áll a menyegző napja vigan. 
Ősz Bay háza, e komor 
Hajlék, örömtől pezsgve forr: 
Minden zugában oly tele 
Torokkal harsog a zene, 
Hogy át- meg átrezeg bele 
A vén fal, mintha érzene. 
A nagy szobák, a bő terem, 
Nem hallgatóznak néptelen 
És a belőlük elvadult 
Visszhang - ki minden ott esett 
Kicsiny neszt oly mohón lesett - 
Most rengeteg közé vonult. 
Zászlók, sikárolt fegyverek, 
Cserággal ékes címerek, 
És néhol egy kép a falon, 
(Kövér szinekben dúska rajz) 
És jobbra, balra boldog arc: 
Előre hátra vígalom! 
Mert első nász ez a mai, 
Mit ünnepel a vén Bay, 
Mióta elmult az övé: 
Mióta oltárhoz vivé 
Azt, aki már csak néhai. 
Első, utolsó... Haj! korán, 
Évek következő során 
Hullottak sirba gyermeki, 
Örömét oly gyorsan elvivén, 
Amily hamar hozák neki. 
S gazdátlanúl maradt szivén 
Oly sok apai szeretet; 
De ő megőrzé ezeket, 
Mig, kései vigasz gyanánt, 
Fiai helyett nyert egy leányt, 
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Hogy annak adná mind együtt 
Szerelmét, mely szivébe gyült.  
II.  

"Helyet!" - Menyasszonytáncra jő 
Szép Anna s a derék Jenő; 
A vőlegény s kit jobb karára 
Fűzött, szemérmetes arája. 
A férfi büszke, gyors, merész; 
Dacos, kihívó módra néz 
És mintegy azt jelenti arca: 
E boldogság nem fog ki rajta 
De a hölgy inkább csüggeteg, 
Szemei földre függenek, 
Szokatlan érzéstől remeg, 
Ugy, mintha felriasztott vére 
Özön boldogságától félne, 
Ama boldogságtól, miért 
Talán sokall is ennyi bért 
S míg áldozatúl nem esék, 
Lázad a szűzi büszkeség. 
Magyar leánykint - nem henyén, 
Hivalkodásban - nőve fel, 
Az apai lak tűzhelyén 
Oly ép maradt e szűz kebel, 
Mint a gyümölcs, mint a gerezd, 
Melyen érettség hamva rezg, 
De illető kéz nem nyomott 
Reá még szennyet és nyomot. 
Előtte a szerelmi vágy, 
Hosszú napok, álmatlan ágy, 
Fülmile szó, rejtett magány 
Holdas, sejtelmes éjszakán, - 
A seb, mit a szem nyila vág, 
A támadó s védő csaták 
Az édes győzedelmek és 
Az édesebb legyőzetés, - 
A titkos óra, esti hely, 
Virágbeszéd, vagy bármi jel, 
Ág-moccanás, lomb-zörrenet, 
A néma kérdés, felelet, 
A csalfa "nem" s hév "igen"-ek: 
Előtte ismeretlenek. 
Igaz, hogy vére könnyű folyama 
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Futtában olykor meg-megdobbana, 
Ha közelén ifjú leventék 
- Mint szilaj őzet - megrebbenték: 
De helyrepótlá gyors szökése 
A veszteséget csakhamar - 
És újra higgadt lőn verése, 
Nyomot nem ejte a zavar. 
Ma is, midőn oltár előtt, 
Szeretni esküvé Jenőt, 
Nem volt ez ifju kebelen 
Se gyűlölet, se szerelem. 
Tizennyolc év öntudata, 
S főkép atyja kivánata 
Akár jogúl, akár okul, 
Elég volt, hogy kezet ada. 
A szív? előtte oly csecsebecse, 
Minek nem tudja, ha van is, becse; 
A szívre ő kicsit adott: 
Tán lételét sem érezi; 
Miként nem szoktuk érzeni 
Az ép egészséges tagot. 
Ő erre mind nem gondola; 
S gondolna bár, mit mondana? 
"Hisz' ő mindenkit úgy szeret: 
Miért ne épen ez egyet?!" 
Szivét alig zavarja más, 
Mint a szokatlan változás, 
Egy édes, lázas sejtelem, 
Mely jól esik de mit nem ért, 
Melyet szégyenl s nem tudja mért: 
Maga magának rejtelem.  
III.  

Most a hegedű és oboj[*] 
Mélán merengő bús-komoly 
Méltóságos zenéje foly; 
És átrezeg a dallamon 
Egy szende, lassu cimbalom. 
Most elbocsátja hölgye kis kezét 
A vőlegény és halkan visszalép; 
Mértékre illeszti bokáit, 
És mintha súgár jegenye 
Szellők dalára lejtene: 
Úgy andalog, külön, sokáig. 

http://www.mek.oszk.hu/00500/00597/html/elb04.htm#r01#r01
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És szembe, mindig szembe járja, 
Mozdúlatit követve, párja, 
Ki mindenben és mindenütt 
Őtőle vár, őtőle függ, 
Őrája néz, mint hold a napra 
Kitől szelídebb fényét kapja. 
De majd élénkül a zene 
Vidámul a tánc is vele, 
Merészebb a nyirettyű, - s olykor 
Egy réztülök mély öble horkol. 
És délcegebb és bátorabb - 
És majd közelb, majd távolabb 
Jár a legény - míg, mintegy díjul, 
A szép arával összesímul. 
Művészi lépteit kimérve 
Majd bal felé, majd jobb felé 
Forgatja most azt, de kimélve, 
Mint a zene mérsékelé. 
A hölgy pedig fordúl vele; 
De úgy lép, mintha lengene 
S lábak helyett a hosszu öltöny 
Redői tartanák a földön. 
Egy fordulat még! és Jenő 
Magára hagyja kedvesét; 
Harsány zenébe tör elő 
A trombita és klarinét. 
Vidám toborzó lángja kel, 
Mitől a vér gyorsan szökell, 
A sarkantyú mértékre peng, 
A hó kebel gyér fátyla reng; 
A szív siet, az arc tüzes, 
A szem ragyog - szemet keres... 
S ha majd fokonként, a zene 
Szilaj csárdásba átmene 
Nem lejt az ifju már külön: 
Mint villanyszikra pattan át 
S hévvel ragadja meg ölön 
Mosolyra gyult menyasszonyát. 
A hölgy pedig kendős kezét 
Nyugasztja vőlegénye vállán 
És perdül - egy darabbá válván, 
(Mikéntha része volna csak 
Vagy szárnya a gyors ifjunak), 
Mig pajkosan lebbenti szét 
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A szellő suhogó mezét. 
De végre a szilaj zene 
(Mintha fáradtan dőlne le) 
Ketté szakadván hirtelen 
Megcsöndesül a táncterem: 
S a hölgy, kit a legény vezet, 
Pihegve néz ülőhelyet.  
IV.  

De "három a tánc!" így riad: 
Pihenni most még nem szabad; 
Gyöngéden visszakészti hát 
Jenő fáradt menyasszonyát. 
Együtt feláll több fiatal legény 
Az ugrós táncba vígszökellve mén, 
S mint hajdan Róma hősei 
Vendég szabin leányokat, 
Társul magához lejteni 
Hölgyet szemel, hölgyet ragad. 
Most a szilárd tölgy deszka pad 
Dübögve majdnem leszakad; 
Száz pár mozog, egyszerre mind, 
Lesz véghetetlen labyrinth, 
Egy összeszőtt-font tömkeleg, 
Megfoghatatlan egyveleg, 
Melyben, ahány pár, annyiféle 
A tánc alakja és szeszélye, 
Mégis azonegy zenemérték 
Kormányozza mindenki léptét. 
Ennek kimért mozgása dölyf; 
Az csúszni látszik, mintha kérne; 
Amaz, sebes szemmel kisérve, 
Galambját űzi, mint az ölyv. 
Itt jobbra balra, a terem 
Széltében egy oldalfelez, 
Mint a hajó a tengeren 
Midőn széllel szemközt evez. 
Ott egy ledér ölelni tárja 
Keblét, s midőn rádőlne párja 
Csalfán odább áll s neveti, 
Hogy a cserbenhagyott leány 
Pirulva megfenyegeti, - 
Kit mégis rászed azután. 
Ez csattogó sarkán dobol, 
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Az társa helyt más nőt rabol, 
S büszkén mosolyg az elcsapott 
Félvállról, hogyha ő is mást kapott. 
De vajmikép irhassam én le, 
Oh nemzetem, szép táncodat! 
Busúlni és vigadni, mint te, 
Tud-e más nép az ég alatt? 
Ezt látni kell és érezni, 
Mint a magyar sziv érezi, 
Mint érezhette egykoron 
Ama nász népe, melynek én 
Széles jókedvét vázolom. 
"Hajrá!" riad némely legény, 
A másik igy: "csováld! csováld!" 
A harmadik dévaj pedig 
Egy "szembe szívem"-et kiált: 
Midőn az ajtó küszöbén 
Megáll egy fáradt jövevény, 
Egy por-belepte vén csatár 
És így üvölt: 
"Jön a török! jön a tatár!"  

V.  

E szókra az ijedt zenész 
Elejti kongó műszerét; 
A vígadó nép összenéz, 
Megfagyni érzi szíverét. 
A tánc hevétől felpirult 
Arcokra sápadtság borult; 
Hasonló a kisérteti 
Szinhez, midőn éjjel szesz ég, 
S egy dőre társaságra kék 
Világát rémesen veti. 
A szó zavartan tétovázék, 
S az ajk kilincsét nem lelé, 
Mint az, kinek fején a ház ég 
És nem lel útat kifelé. 
A legszemesb lélekjelenlét 
Sem látta a teendők rendjét, 
Csak tapogatva keresett, 
Keresvén a vezérfonalt, 
Mely most, e meglepő, zavart 
Percben, kezéből kiesett. 
Majd lőn tolongás összevissza, 
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Egy eszme: "fussunk!" lett közös, 
"Hová?" az mindegy, közönyös, 
Azt kiki véletlenre bizza. 
De most gátolva lép elő 
A vőlegény, harcos Jenő: 
Kardját feszíti hirtelen 
Keresztül az ajtófelen 
És felkiált: 
"Ha! mit jelentsen e dolog? 
Csak nem leszünk mind asszonyok? 
Ám fusson el a védtelen, 
A gyönge kor, a gyönge nem; 
Még van idő: még a veszély 
Elől vonúlhat a madár; 
Csak most borul a láthatár, 
Alig jelentve némi szél 
A vészt, melynek morajja kél, 
Mely mintegy álmában beszél. 
Ám fusson el, ki vén, ki nő: 
Lesz menekülni hely, idő. 
Hanem mi, kik ama nevet 
Hordjuk, mely büszkévé tehet, 
Mely, csak kiejtve szárazon, 
A bátorsággal egyazon - 
Mi férfiak!... a férfi küzd, 
Futásban néki nincsen üdv, 
Acél- csöngetve vár acélt, 
Keresve kerüli a veszélyt. 
Mit csevegek, mint egy mesélő! 
Futni korán, habozni késő: 
Munkára! lássuk, hogy kiki 
Hány főt bir állítani ki. 
Gyűlőhely: e ház udvarán; 
Idő: egy óra lesz talán, 
Ha a sietség öt-hat percnyi 
Toldással önként meg nem szerzi. 
S ha összegyült a kis csapat, 
Meglátjuk mi dolog akad; 
Csatlakozunk majd oda, hol 
Nem ingyen foly a vér, ha foly. 
Vezérhez, akinek csata 
Előtt még nincsen vert hada; 
Sereghez, mely, amerre az út 
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Rövidebb, mindig arra fut: 
Nem hátra, míg előre tud."  
VI.  

Immár az összegyült csapat 
Már indulási jelszavat: 
Maga Jenő késik csupán 
Szép Anna mellett búcsuján. 
Nem fog soká tartani az: 
Bucsúja nem meddő panasz, 
Mit a pityergéssé fajult 
Erőtlenség órákra nyujt. 
Bucsúja férfias, rövid: 
De arca rögtön elsötétül 
Amint elválna hitvesétül; 
Fájlalja pusztult örömit. 
Fájlalja, hogy első heve 
Oly hirtelen lépést teve: 
Álbüszkeségét, önmagában 
Átkozza... de későn, hiában. 
Mit tehet ő? csekély hada? 
Mit egy reménytelen csata? 
Bujdosva bár, üldözve bár, 
Nem boldogabb-e a páros madár, 
A rengeteg páros vada? 
Így elveszítni mindenét: 
Mint Ádám egykor Édenét... 
Nem annyit - ah! el nem veszett, 
Nem vetteték Édenre zár, 
Mielőtt a bűnös földi pár 
Minden gyümölcsöt élvezett! 
Kebellázító sejtelem 
Kigyói marják szertelen, 
........................  

(Itt a kézirat félbeszakad)  
*** 
[*] Hautbois. A. J.  
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CSANÁD 
Ül Isztragomban István szent király, 
Pap- és parasztúr mind körötte áll; 
Fején az ékes ujdon korona, 
Vállán palástnak himzett bársonya, 
Kezében a bot, egy arany virág, 
Gyönggyel rügyedzik rajta minden ág; 
Mint támadó nap, a tisztes nagyok 
Arcán királyi fénye felragyog.  
Csendben foly a tanács; - de hallga, hallga! 
Kürtszó-e az, vagy szél, mi ott rivalga? 
Felhő-e vagy por, mely az egekig 
Lomhán, sötéten fölverekedik? 
A föld alapját rázza mennydörej, 
Vagy tomboló had és acélzörej? 
Villám cikáz-e, vagy lángfegyverek 
Hegyén ezer napot hoz a sereg?  

Győztes had élén, mint kettős sugár, 
Megvillan egy ifjú levente-pár, 
Gyula, Csanád, fejedelmi két rokon, 
Jobb s balkeze Istvánnak harcokon. 
Mosolyra vídúl a királyi bátya, 
Midőn az ifjakat belépni látja, 
S míg hódolatra meghajol a térd, 
Ő nyujtja jobbját és így szólva kérd:  
"A besenyővel, a fejes, konok 
Néppel mi történt, édes rokonok? 
Győzött-e, hogyne győzne a kereszt, 
Pogány had ellen, amely böcsmérli ezt? 
Ha síkra száll a napvilág, sötétség: 
Nincs diadalban akkor semmi kétség; 
No s szóljatok: hogy mint lelé Abád 
Révén hadunk a vén Doni-Csabát?"  

"Győzött, királyom - így Csanád felel - 
Győzött karunk s az ég küldötte jel; 
Megtörve a besnyő kemény nyaka, 
S a martalék közt vén Doni-Csaba. 
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S együtt Csabával nője, gyermeki, 
Rab, mint a fűszál, kincs temérdeki; 
Lábodnak ím letesszük zsámolyához: 
Kincs-, martalékról felséged határoz."  

"Áldás az Urnak!" szólt a fejdelem: 
Három felé a zsákmányt rendelem: 
Egy rész Övé, ki a győzelmet adta, 
Épüljön Isten új egyháza rajta; 
Más rész királyi sergem illeti, 
Tiszt- és fejenkint osszák föl neki; 
Ti mint vezérek harmadát felezve.  

A költemény tervvázlata ez lett volna:  

Győzelemmel tér meg István, a szent király, a besenyők elleni 
hadjáratából, Fehérvárba. Keán, a besenyő fejedelem, harctéren esett 
el. Roppant zsákmányt hoz a magyar sereg: aranyat, drágaköveket, stb. 
A zsákmány felosztatik: sisakkal mérik a drágaságot. A király kapja 
egyharmadát - s a maga részét a fehérvári szentegyháznak adja: arany 
oltárt, kereszteket, kelyheket - arannyal áttört papi köntösöket 
csináltat. Harmadrészén a sereg osztozik; harmada pedig a király két 
ifjú rokona, Csanád - Doboka fia - és Gyula, mint vezérek közt 
lenne felosztandó. De a zsákmány közt van még egy drága kincs, 
Keánnak leánya, az aranyhajú Léla. Csanád most előáll, drágaságbeli 
osztályrészét Gyulának engedi, úgymond, őcsak Lélát akarja. Gyula 
hasonlókép nyilatkozik. Csanád elsőségét vitatja; ő ragadta ki Lélát 
a lángok közül, - ő hozta el, ő védte az úton; Gyula fegyverrel, 
párbajjal követeli a leányt. Már épen viadalhoz készülnek; de István 
elveszi a leányt, Gizella királynő szolgálói közé adja, a hősöket 
pedig azzal csöndesíti le, hogy azé lesz, ki az óriás termetű Ótomot 
legyőzi. Ótom, a Galád bolgár fejedelem ivadéka, Bodonból betört az 
országba, azt a Marosig elfoglalta, ottan egy várat rakott, azt maga 
nevére keresztelte. Csanád elindúl hadával, megelőzi Gyulát, megszáll 
a Maros innenső partján. Ótomot párbajra hívja. Az elfogadja a 
kihívást, a Maros közepén egy porondon megtörténik a viadal. Ótom 
elesik. Csanád akkor - miután Ótom káromló pogány nyelvét kivágta és 
tarsolyába rejtette, - őt otthagyja a madarak és halak étkéül, maga 
pedig seregével átkel a Maroson, Ótom várát lerontja és diadalünnepet 
ül népével együtt. Vigadnak, Ótom asszonyaival, kiket rabbá ejtettek, 
Csanád is jó napot csinál magának, s a fáradalom után elalszik. - 
Gyula későn jön, megtudva a történteket, nyelvét marja dühében, hogy 
a győzelem dicsőségét elrabolta tőle Csanád, s hogy a Léla birtokától 
el kell esnie. Eközben megtalálja az elesett Ótomot, fejét levágja, 
s Istvánhoz viszi, jeléül, hogy győzött. Már István át akarja adni 
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Lélát, de eszébe jut, hogy Csanád hol késhetik oly soká - azért 
függőben hagyja a dolgot. Csanád, miután Ótom tartományát egészen 
visszafoglalta, megtér. Gyula követeli a leányt, bemutatván a fejet, 
midőn Csanádnak eszébe jut, hogy nyelvét kivágta volt, s ezáltal 
földeríti igazságát. Gyula megszégyenül. Csanád pedig jutalmul kapja 
a leányt, Ótom várát és tartományát; az előbbit felépítteti háromszor 
erősebbre és Csanádnak nevezi el. A. J.  
(Az 1850-es évekből)  

*** 
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RÓZSA ÉS IBOLYA II. 
Mese, mese: hadd mesélek.  
Hajdanában, hol volt, hol nem, 
Vagy valahol, vagy seholsem, 
Volt egy szép királyfi, Rózsa, 
Gyenge, mint a nyílott rózsa. 
Szem nem látott nála szebbet, 
Olyat is vagy - vagy se többet; 
A nap meg-megállt csudára, 
Ráfelejtkezett sugára. 
Hát a lyányok - napraforgók, 
Véle forgók, rámosolygók! 
De neki lyány egy se kellett, 
Hagyta mind a fakép mellett. 
Járt vadászni minden reggel, 
Sok kutyával, nagy sereggel, 
Zöld erdőbe, sík mezőre; 
Akkor osztán: haj előre! 
Nem maradt meg tőle béken 
Őz vagy szarvas a vidéken: 
Hanem a lyány ő miatta 
Ülhetett az istenadta.  

   Egyszer is vadászni ment - 
Rekkenő volt a nagy hőség, 
Szomjan égett a mezőség - 
Zöld ligetbe' megpihent. 
Barna szikla hűs tövében 
Tiszta forrás buzga épen; 
Megmerité - - -  

(1852-54)  

*** 
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KEVEHÁZA 
1853  

1  

Mért vijjog a saskeselyű? 
Mért szállong a turul s ölyű,67  
Hadintéző, baljós madár, 
Széles Dunának partinál? - 
   Azér' vijjog a keselyű, 
Azér' szállong turul s ölyű, 
Mert holnap ilyenkor, halott, 
Százezrivel fog veszni ott.  

2  

Széles Dunán túl és innét, 
Nem gyűl hiába ennyi nép: 
Túl napnyugat, innen kelet 
Néznek kemény farkasszemet. 
   Áradj folyam, ma vízözönt, 
Holnap habod vértől kiönt, 
Holnapután könny neveli: 
Anyák keserves könnyei.  

3  

Nem áradott meg a folyó, 
Megússza bármi kis hajó, 
De túl Makrin68 és Detre69 szász 
Gond nélkül vígad, éjszakáz. 
   "Itt a kehely, igyál, kocints! 
Huntól ne félj: hajója nincs." 

                                                      
67 Ragadozó madár, a sólymok, vagy keselyűk fajából: hihetően torol vagy toroly 

(tor-öly?) a holt testekeni lakmározástól; mint karoly, talán mert a karra száll. A. 
J. 

68 Római vezér, máskép Matrinus, Pannónia kormányzója. A. J. 
69 A vashomlokú vagy halhatatlan veronai Detre, ki Macrin segítségére jött. A. J. 
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Cseng a pohár, és Százhalom70 
Egy messzedöngő vígalom.  

4  

Sokféle nép ott összegyűlt, 
Sok zagyva nyelv egybevegyűlt, 
Sokféle arc, sokféle mez, 
Páncél, sisak, kézíj, tegez. 
   Alán, herul, gót, longobárd, 
Szürr,71 kelta hozza táborát: 
Tengerfövény ezeknek száma: 
Gyüszű nekik Potenciána.72  

5  

"Itt a pohár: igyál, kocints! 
A hún elűlt: hajója nincs." 
Makrin kiáltja: "Tölts belé!" 
Mig Detre járja kétfelé. 
   Ne bízakodj' el Detre szász! 
Te római, jobban vigyázz; 
Tánc és ital megárt, ha sok: 
Kerted alatt a farkasok.  

6  

Kelen73 táján, a hegy megett, 
Borúlni látom az eget; 
Kelen körűl setét a föld, 
Mozdúlni látom a mezőt: 
   Minden porszem egy-egy vitéz, 
Minden füszál egy kelevéz, 
S a hűvös éj hő szellete 
Százezerek lehellete.  

7  

Kemény Keve ott a vezér, 
Hadával ím a parthoz ér; 

                                                      
70 Ma Bata hegység, a Duna jobb partján. A. J. 
71 Így írám a scyrri nép nevét. A. J. 
72 Római város, Bata helység körül, a Duna partján. Sáncai ma is láthatók. A. J. 
73 Kelenhegy, a vén Gellért, Kelenföld a térség alatta. A. J. 
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Széles a víz, mély a folyó: 
Nincs rajta hid, nincsen hajó. 
   S hid volna bár: ledűlne az, 
Hajó volna, elűlne az, 
Ennyi sok nép amerre lép, 
Hajlik a part, miként a jég.  
8  

Parancsolá hún fejdelem: 
Minden tömlő üres legyen; 
S mit ő kiad, mit ő beszél, 
Nem tréfaszó, nem puszta szél. 
   "Igyál, igyál, te vén Duna! 
Nem ittál ennyi bort soha; 
Igyál és tartsd nagy hátadat: 
Szállitsd keresztül a hadat.  

9  

Sötét az éj: elig-elig 
Hogy a vizfény fehérelik; 
Csendes a táj; alig-alig 
Hogy a folyamzugás hallik: 
   De majd a víz jobban zubog, 
Majd elborúlnak a habok: 
Komor felleg, gyászfeketén, 
Úsz a folyam terűletén.  

10  

Tömlőkön ott a hős Keve 
Hadával igy átalkele, 
Miért a hegy, miért a sik 
Kelenföldének mondatik. 
   "Lassan, fiúk! lábujjhegyen! 
Amerre a Duna megyen." 
És halkal, mint az éji köd, 
Ereszkednek a part mögött.  
11  

Nem gondolá Makrin vezér, 
Hogy már nyakában a veszély; 
Ingyen se véli Detre szász, 
Hogy feje fölött ég a ház. 
   Tüz van, tüz van! - de aki fut, 
Lángok közől kardélba jut; 
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Lerontva és fegyverre hányva 
A nagy város, Potenciána.  

12  

Kő nem maradt másik kövön, 
Nem csecsszopó anyaölön; 
De távol még a völgyi harc 
Fel-felsivít, meg elviharz. 
   A zagyva nép, kevert tömeg, 
Egymás szavát nem érti meg: 
Barát baráttal szembe ví; 
Gót és alán és római.  

13  

Ó. bár fedezné még sötét 
A hajnalcsillag üstökét! 
Ó! a nap is bár még soká 
Emelné fényes homlokát! 
   Ne hozna bút, ne látna vért: 
Holtak között a hún vezért, 
S elképedő, bomlott hadat; 
Mely győzedelmétől szalad!  

14  

Kemény harcos a Detre szász: 
Nem tőle jött hunokra gyász; 
Éles a Makrin fegyvere, 
Nem bánta azt erős Keve; 
   Őtet, - hadúr74 akarta így! - 
Húnok közől sebhette íj, 
És elborítá szertelen 
Nyilzápor a vak éjjelen.  

15  

Melyet midőn a hegytetőn 
Jó Detre szász eszébe vőn, 
Mint hullámot a sziklagát, 
Visszanyomá futó hadát. 
   Kezében a nagy dárdanyél 
Keresztbe fogva nem henyél: 

                                                      
74 Fölösleges említnem, hogy e nevet adták újabb költőink a magyarok istenének 

A. J. 



356 KEVEHÁZA 

Egy vége szúr, más vége üt, 
Tör, zúz, seper, dönt mindenütt.  

16  

Sokat leölt az éji harc, 
Porba borult sok büszke arc: 
De, mint hullám hullámra kél, 
Jár a halotton, aki él. 
   És bár a holtnak száma nincs 
Az élőknek egy híja sincs, 
Mindenfelől a hegyközön 
Új had tolong, új népözön.  

17  

Hej Béla, most, hej Kadosa, 
Kemény tánc lesz ez a tusa! 
Barna hajú szép hunfiak, 
Mi haszna még a gyors nyilak! 
   Bár tőlük a nap elborul, 
Tárnokvölgye75 bealkonyul: 
Zászlótokon lecsüngve áll, 
Nem repdes a turulmadár.76  
18  

"Előre hún, Nimród fia!77  
Meg kell nekünk itt halni ma: 
A vészbanyák78 ott fenn vadul 
Csikorganak, s nem jő Hadur. 
   Előre hát, úgy forgassad 
Utoljára kemény vasad, 

                                                      
75 Érd helység körül. A. J. 
76 Csatavesztés jele, ha turulos zászló nem lobogott vígan, hanem a rúdjára le-

függött. A. J. 
77 Minden hazai krónikák szerint. A. J. 
78 Ily, számra nézve három, s a csata kimenetelét intéző, csodás némberekről is 

látszik tudni valamit a hun - magyar hitrege - legalább külföldi mondák szerint. 
A. J. 
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Hogy sok vitézt küldhess levágva 
Szolgáidul a másvilágra."79  

19  

Két kézre ví jó Kadosa, 
Csillog-villog nagy pallosa: 
Körül-körül hős Béla vág, 
Omlik-bomlik a sokaság. 
   De, mint ha ki fövénybe ás, 
Hull a porond helyébe más; 
Vagy mint a hab meg' összecsap: 
Úgy összefoly megint a had.  

20  

Hiába vítt jó Kadosa, 
Homályba száll fénylő vasa; 
Őtet, kivel nem birna száz, 
Lebirkozá vad Detre szász; 
   Mig Béla hőst a nagy tömeg 
Nehéz ostrommal dönti meg; 
Mint egy toronyt, mely egyedül 
Sokáig állt, amig ledül.  

21  

Hej! nem hamar lesz az, midőn 
Szilaj ménes fut e mezőn; 
Soká lesz, mig új gyökeren 
Fű és virág itt megterem. 
   A széles völgy egy lábnyom: a 
Súlyos had óriás nyoma, 
Ki egyet toppantott, s ehol! 
Egy emberöltő nincs sehol.  
22  

Százhúsz ezer80 jó hún halott 
S két annyi ellenség van ott; 

                                                      
79 Harcos hajlamaikat nem kevéssé táplálta azon meggyőződés, miszerint mind-

azok, kiket a csatatéren leölnek, őket a másvilágon szolgálni fogják. Toldy F.: 
Magyar Irod. Tört. (1851) A. J. 

80 A hazai krónikák a hunok veszteségét 125 000-re, a szövetséges hadakét 300 
000-re teszik. A. J. 
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Nem ellenség, mind vérrokon: 
Vérök vegyest foly a fokon. 
   Ki a vesztes? ki a nyerő? 
Erőtelen mindkét erő, 
Győztes, legyőzött, - mint ahogy 
Két birkozó egymásra rogy.  

23  

Őket, az ég átellenén, 
A két hajnal harcban lelé; 
S mire megoszlott a csata, 
Már visszajött az éjszaka. 
   A hún, mikép földhöz vert vad, 
Pihegve a síkon marad: 
Míg Detre és győzelmi társa 
Elég erősek - a futásra.  

24  

"Hol egy paripa, mint a téj? 
Másik fekete, mint az éj? 
Kövér, hibátlan harci ló: 
Ezt kívánja Hadúr s Manó."81  
   Ősz Torda im kettőt hozat: 
Lobog, ropog az áldozat, 
Füstjétől az ég tetején 
Piroslik nagy éjszaki fény.  

25  

"Szép hún anyák hős magzati, 
Ne essetek bánatba ti: 
Ármánynak a bosszú elég, 
S Hadur mosolyogva néz felénk! 
   De, mielőtt új napja kel, 
A holtakat temessük el, 
Nehogy haragja döghalált 
Eresszen ránk, ostor gyanánt."  

26  

                                                      
81 Manó vagy Ármány a rossz szellem: a gonosz elem képviselője. A. J. 
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Táltos82 szavát igyen veszik - 
S a fél tábor temetkezik: 
Temeti a másik felét, 
Dombbal fedi nyugvó helyét: 
   Külön-külön egy-egy csoport 
Temérdek földet összehord; 
Tölcséres a domb, és középen 
Sok halott ég máglyák tüzében.83  

27  

Széles az éj köröskörül, 
Tárnokvölgye belémerül, 
De hosszában, de széltiben 
Sok tűz lobog egyszeriben. 
   Távol ha nézné valaki, 
Vélné, hogy a menny csillagi: 
Közötte sűrü népgomoly 
Sürög-forog, mint hangyaboly.  

28  

Szép a halál a harcmezőn, 
Valaki ott meghal dicsőn: 
Bajtársi őt pajzson viszik, 
Ijját, tegzét mellé teszik; 
   Mellette bárdot, kelevézt 
Fényes, fehér tüzláng emészt; 
Három követ, s azonfelűl 
Halmot raknak reá jelűl.  

29  

De hős Kevét nagy sokaság, 
S Bélával egyben Kadosát, 
Az ország utjához közel84 
Egy domb alá temette el. 
   És a halomtetőre jelt 
Magas kősziklából emelt, 
                                                      
82 Bendeguz atyja, tulajdonkép kádár vagy bíró szavát ígyen veszik - itt táltos 

vagy pap. A.J. 
83 Mind arra, mi itt a temetkezésről mondatik, lásd Lutzenbacher akadémiai elő-

adását: A pogány magyar sirok-ról. (Akad. Ért.; 1847. IX. szám.) A. J. 
84 Ma is látható római út. (Lutzenbacher.) A. J. 
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Mig ajkain a tenger népnek 
Búsan búgott lassú gyászének.  
30  

Örökre hát a vérmezőn 
Bátor Kevének háza lőn; 
Hol ő hadával nyúgoszik, 
A temetőt így nevezik. 
   Év, év után gyorsan lejár, 
Jő-megy mikép vándor madár; 
De egy sem költi fel Kevét, - 
De egy sem oltja ki nevét.  
31  

Harmadnap a hunok hada, 
Mint új vihar, feltámada; 
Harmadnapon kürtödbe fúsz 
Torda fia, hős Bendegúz! 
   Zászlóidat a keleti 
Szellő vígan lebegteti, 
Hogy a turul repdes belé - 
Nyugot felé, nyugot felé!  
32  

Nem messze van már Cezumór,85  
Ott éri ő Makrint utól; 
Hadával a Hunbércre hág: 
Onnan zúg le a sokaság. 
   A déli nap megváltozik, 
Fényében megfogyatkozik. 
Elrejti szép ábrázatát: 
Ne lássa e szörnyű csatát.  

33  

Fényes delet éjszürkület 
Váltá fel a küzdők felett, 
Rémes homályban dúl a harc, 
Haragosabb lesz minden arc, 
                                                      
85 Cetium vagy Cetii murus (Zeiselmauer) római város, Bécsen túl, melyet hazai 

krónikáink Cesunaur, Cesumaur, Kesmaur névvel irnak s én ezekből lágyítám a 
Cezzumór. Nem messze tőle, délkeleti irányba, a Mons Comagenus, vagy 
Comanus, Hunesberg vagy Chunisber: Kunbérc. A. J. 
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   Ám isten úgy akarta, hogy 
Az ellenség ritkulva fogy, 
S hegyről alá vérzuhatag 
Hömpölygeti a holtakat.  

34  

Szórja nyilát hős Bendegúz, 
Ivet nem is hiába húz; 
Csörög-csattog szélvész gyanánt, 
Kardot nem is hiába ránt. 
   Kardjával ő Makrin fejét 
Irgalmatlan repeszti szét; 
Míg gyors nyilát az ívnek hurja 
Szász Detre homlokába furja.  

35  

Utoljára lőn az, hogy ott 
Makrinnak a nap elfogyott! 
Majd megteli vidám sugár: 
De Makrin azt nem látja már. 
   Ám Detre hős, mint egy bika, 
Ha taglót érez homloka, 
Megrendűl a csapás miatt - 
S kettétöri a vas nyilat.  

36  

Add meg magad, jó Detre szász!" 
- Nem én soha, mig élve látsz. 
"Add meg magad kegyelemre!" 
- Nem én soha, szégyenszemre. 
   S mint a szelindek hogy forog, 
Ha tépik nagy komondorok: 
Majd erre, majd amarra csap, - 
Homlokában a vasdarab.  

37  

"Kár volna még, vitéz, neked 
Táplálni éhes ölyveket, 
Heverni, mint egy kődarab 
S nem űzni el a madarat. 
   Imhol kezem: fogadd jegyűl 
Békében és hadban frigyűl." 
És Bendegúz és Detre szász 
Kezet kézben ropogva ráz.  
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38  

Ott a sereg három napig 
Áldoz, toroz, vigan lakik; 
Hadúrnak ott hálaadást, 
Ünnepeltek nagy áldomást. 
   Peng a koboz: húrjaira 
Harcot idéz a dalia: 
Őseiről csatás emléket; 
S elzengi - mint én az övéket.  

*** 
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CSABA KIRÁLYFI 

Első dolgozat  

1853  

"Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről."  
Ilosvai Péter  

Első ének 
Szász Detre  
Harsog vala egy szó nyugattól keletig, 
Etele nagy király hogy már közeledik; 
Ádria tengernél utolsó szem őre 
Kezdé a kiáltást és adta előre.  

Széles birodalma országain átal, 
Nyilallék a szózat, emberi hang által: 
Minden nyillövésre más vitéz fogadta: 
Mint felhő a dörgést tovább tovább adta.  

Tudniillik, egész nagy birodalmában 
Őrállói voltak, széltiben hosszában, 
Akik éjjel nappal egymást rendre váltsák; 
Mi esik künn, vagy benn: egyszerre kiáltsák.  

Négy lánc vala illyen, mint a rege mondja, 
Tisza-Duna síkján volt középső pontja, 
Tisza-Duna víznek áldott rónaterén, 
Hol ma búsan hallgat kürtjével Jászberény.  

Onnan pedig a hír elfut a Rajnához, 
Etel ősfolyamhoz, és a Visztulához; 
Mint a pók megérzi háló rezzenését: 
Érzé minden ország Etele jövését.  

Ott, hol napkeletre kanyarúl a Zagyva, 
Gyűlt össze az udvar, mind kicsinye, nagyja; 
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Ott vala a város: Etele királyi 
Lakóhelye, könnyed sátor-palotái.  

Nem szorúlt e város tetemes falakra, 
Nagy nehéz kövekből nem volt összerakva, 
Az erőnek szolgált kirepítő fészkűl, 
Nem a gyávaságnak biztos menedékűl.  

Tündér palotának bizonyára hinnéd, 
Melyet egy fúvó szél tovalehel innét, 
Oly könnyűden volt az, csak fából, faragva, 
Mesteri munkával díszesen kirakva.  

Az épületek közt, valamint a méhraj, 
Sürög-forog a nép, van mindenfelé zaj: 
Gyermekek és vének, asszonyok, leányok, 
Idegenek, húnok, szolgák és királyok.  

Detre pedig, a szász, űlt a kapufélen, 
Ősz haja, mint felhő, lebegett a szélen. 
Homlokában hordá ama nyildarabot, 
Melyet a Hunbércnél ütközetben kapott.  

Bendeguztól kapta, jó ideje annak, 
Azóta nevezik: "a halhatatlannak"; 
Három ivadékot láta elhullani, 
És negyedik öltő immár a mostani.  

Ott vigyázza mindég a jövőmenőket, 
Vadmacska szemével kisérgeti őket, 
Némelyik után a fejét sem billenti, 
Másikat szép szóval, nyájasan köszönti.  

Mert ha szittya úr jő, Csát, Önögész, Bere, 
Avagy Etelének más főfő embere, 
Feláll, nem is űl le, míg el nem haladnak, 
És utána görnyed a parancsolatnak.  

Ám, ha Oresztesz jő, vagy fia (ki végre 
Augusztulusz néven űlt császári székre): 
Csak vállhegyről nézi a puha rómait, 
Fogadja is, nem is, köszönő szavait.  

Ellenben, ha gót, vagy alán fejedelmek 
A magas kapunál olykor megjelennek: 
Odalopott szóval, egy-egy pillantással, 
Néha beszélgetnek hosszú hallgatással.  
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Épen Walamir jött, a gótok királya, 
(Másszor volt az! mostan Etele szolgája); 
Detre a vitéznek oda nyujtá jobbját, 
Nyájasan kérdezték egymás állapotját.  

Ama titkos ármányt kezdem énekelni, 
Melyet forralának nyugot fejedelmi, 
Hogy Etele jármát egy nap összetörnék, 
A hatalmas királyt orozva megölnék.  

Detre a kezdője, vannak hozzá többen, 
Hanem a szász Detre főfő cinkos ebben; 
Igaz, hogy Walamir nem volt részes benne, 
Távol országból jön gótok fejedelme.  

Monda neki a szász: "Bizony könnyű élet, 
Fejedelmi ember könnyebben nem élhet, 
Ahogy mi, királyok, - mint már én, vagy magad, 
Etelének biztos védszárnyai alatt.  

"Nincs a mi fejünkön uralkodás gondja, 
Koronánk azt csupán díszíti, nem nyomja, 
Máskor a szemünket sem mertük behúnni, 
Most egyéb dolgunk sincs: enni és alunni.  

"Nem félünk hogy a nép ellenünk fellázad, 
Csata elveszése nem nekünk gyalázat, 
Vagyon országunknak őre, pártfogója, 
Minden ellenségtől aki hogy megója,  

"És az ütközetben, ha vesztünk, ha nyerünk, 
Marad Etelénél egy darab kenyerünk, 
Csekély a szolgálat, a tartás királyi, 
Korán sem élnek úgy Etele szolgái."  

Erre jó Walamir felsohajta elébb, 
Szaggatott sohajjal, mint ki hűs vízbe lép, 
Hátra-hátra nézett s így felele aztán, 
Szemében a könnyet ujjal megfakasztván:  

"Ó öreg barátom, mind az isten dolga! 
Ki még tennap úr volt, ma már lehet szolga; 
Bizony a kerék is mutatja példával: 
Egyszer fel, másszor le, forog a talpával.  

"Mi tagadás benne: fáj nekem, ha látom 
Ülni a kapuban régi jó barátom' 
Edekót, vagy téged, vagy más öreg embert, 
Akit a nagy Etel házőrzeni rendelt.  
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"Mi tagadás benne: fáj nekem, virágát - 
Nézni országomnak szép fiatalságát, 
Mikor, Etelével a had előtt járván, 
Hallgatnak szegények, mint az ölő-bárány.  

"De ki tehet róla - ki merészel tenni! 
Nem mondom, hogy tenni, csak egy szót emelni; 
Nem mondom hogy szólni, csupán gondolkodni, 
Éjjel a sötétben, álmokat álmodni.  

"Ime! neki hódol mind nyugat és kelet, 
Urrá tette isten széles világ felett, 
És valahányszor csak a lábát kihúzza, 
Győzedelmes utját hirnév koszorúzza.  

"Most is diadallal tére visszafelé: 
Várasok omlanak büszke lába elé, 
Mint a fű hogy omlik a kaszás elébe, 
Mint gabonaföldön hever a sok kéve.  

"Mert soha nem enged, ha mi feltett célja: 
Bizonyság közelebb hires Akviléja, 
Melyet egyhuzamban három évig űltünk, 
Három álló évig hiába kerűltünk.  

"Tiz százezeren ott a hunok valának; 
Tizből négy jutott már éhségnek, halálnak; 
Tábori tüzekként, a mezőben széllyel 
Nagy halottas máglyák égtek minden éjjel.  

"Etele pedig járt kívül a sáncokon, 
Népei romlása esvén neki zokon, 
Sem a nyögő panaszt és jajszót hallani - 
Sem a szándokától nem birt elállani.  

"De midőn a várost egy napon kerűlte, 
(Jósok, fejedelmek: mi valánk körűlte), 
Ím csudát az isten, bizonyos jelt adott, 
Mire a nagy Etel újjal így mutatott:  

»Nézzétek, bajtársim, ottan ama gólyát, 
Isten akaratja biztos jeladóját: 
Érzi, hogy elpusztul Akviléja tornya, 
Fiait egyenként a nádasba hordja.  

»No azért; e dolgot vévén eszetekben, 
Legyetek serények holnap ütközetben: 
Mert eljött az idő, és megért az átok: 
Porba száll a város, bizony meglássátok.«  
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"Korán holnap tehát rendelé a serget, 
Tízszázezer lótól ugyanannyi nyerget: 
Fal köré hányatta iszonyú halmazzal 
S meggyújtván - a követ megolvasztá azzal.  

"Eltiprá a bástyát, valamint a sarat, 
Élő ember ottan, s kő kövön nem maradt; 
Odalőn a város, gazdag Akviléja: 
Így teljesűl mindég Etele nagy célja.  

"Hamar azon földet, mint tűz elfutotta, 
Ravenna kapuit lábbal megtapodta, 
Hatalma jeléül csak átmene falán; 
Ellenben haragját megérezte Milán.  

"Haragját Milánó, kegyelmét Kremóna, 
Mántua, Pádova és a büszke Róma: 
Jól könyörge a pap, a főpap Oroszlán, 
Róma fejedelmit őmagával hozván:  

»Te, ki mindeneket, úgy monda, legyőzhetsz, 
Hírre, hatalomra, kincsre megelőzhetsz, 
Múld felyűl ebben is: győzd le tenmagadat! 
Szűntesd meg irántunk való haragodat.«  

"Monda, és Etele szemét égre veté, 
Csodálatós alak onnan fenyegeté: 
Egy ősz, papi ember, tisztelendő arccal, 
Csikorgatta fogát, éles kivont karddal.  

"Melynek is láttára királyi Etele, 
Mint valamely gímvad, úgy visszarettene; 
Mint az, aki csupán élet és egészség, 
Megdöbben ha érzi a halál intését.  

"Nyomban megfordítá fékét jó lovának, 
Megadá kegyelmét Róma városának; 
Onnan külde engem, hogy a hírt meghozzam; 
Magam sem tudom, hol késik ilyen hosszan. -"  

Igy beszélt Walamir, gótok fejedelme, 
Nem tudá, honnét van ura késedelme: 
Hogy szerelmi lángja gyúladott szivében, 
Kézfogóját lakja tenger szigetében.  

Öt éve kerűli szerelem játékát, 
Özvegyi bús szive mert gyászolja Ríkát, 
Aki örömére Csaba fiát szűlte, 
Kiről a nagy isten jós igéit küldte.  
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Mert az vala egykor neki jövendölve: 
Birodalma elvész a semmibe dölve, 
Széthull a nagy ország, elzüllik a szittya: 
Hanem Csaba végre mind visszaállítja.  

És ezért, hogy szive Csaba felé vonta, 
Minden fiai közt, születése olta! 
És azért, hogy Ríkát, a szélső határig, 
Minden hölgyei közt, szerette halálig!  

Ott pihen, ott pihen zúgó cser tövében, 
Regés Székelyföldön, Ríka erdejében, 
Kőszirtja fölébe hives árnyék hajolt, 
Csendes álmaihoz danát mormog az Olt.  

Magas hegytetőről, Rika vize mellé, 
Onták le a bércet, hogy a sírt jelölné, 
S hol megállt a nagy kő, oda szállt a völgybe, 
Most is ottan nyugszik Etele szép hölgye.  

A király pediglen gyászolta halálát. 
Nagyszámú nejei kedvét nem találták: 
Sem az ifju Észka tündéri szépsége, 
Sem a Krimhild asszony ezer mestersége.  

De most, visszajövet, Ádria szigetjén 
Szemeit a bájos Mikoltára vetvén, 
Özvegy üres szíve megeléglé gyászát: 
Nem-várt mennyegzővel lepi meg a házát. -  

Ravaszúl azonban ílyes feleletre 
Nyitá vékony ajkát fejedelmi Detre: 
"Sohse' tudj' az ember, mit mondjon, ne mondjon. 
Mert, ami azt nézi, bajos az, lám-mondom.  

"Öreg cseléd vagyok, nem mostani gyermek. 
Nagyapja lehetnék a mai embernek, 
Sok esett énrajtam, sok mindent megértem, 
Tán az isten azt már nem engedi érnem.  

"De te tovább élhetsz, mert idő szerint is 
Úgy kívánja már a természeti rend is; 
Félek hogy megéred, szomorú példában: 
Nem mindíg jó űlni nagy fa árnyékában.  

"Jó, ha szép idő van, tiszta, engedelmes; 
Záporban, viharban sokszor veszedelmes, 
Hamidőn a szél fú, rohan, bömböl, csapkod, 
Megnyilik a felhő, dörög, hull és csattog.  
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"Ótalom nekünk most Etele nagy széke, 
Az ő háborúi legbiztosabb béke, 
Mint kemény vas abroncs, egyedüli karja 
Roppant birodalmát szépen összetartja.  

"Jaj! de ha ez abroncs egykor széllyelpattan... 
Mert nem lehetetlen, - bár megfoghatatlan, 
Mert ki egy világgal kénye szerint játszik, 
Az nem földi pornak - az istennek látszik.  

"Ámde őt is anyja szerelemmel hordván 
Szűlte Bendeguznak, Etel vize partján; 
Halandói sorsban enyészet kiséri, 
Ott, ahol és akkor, amikor - eléri.  

"Úgy lehet, az idő nincs is olyan messze, 
Ámbár isten dolga, hogy meddig eressze, 
Az emberi elme gyakran botlik, téved... 
De különös az a római történet.  

"Mert csudálatosan a hármas szám betelt: 
Három ízben láttuk megréműlni Etelt: 
Egyszer, midőn a szűz, Lekh folyama partján, 
Vissza Etel! zúgá, jobb kezét feltartván.  

"Másodszor, midőn a Katalón mezeje 
Annyi tenger hadnak lőn temető helye. 
Tíz király hatalma, tíz nagy ország népe 
Jött Aétiusszal a hunok elébe.  

"Akkor is Etelhez egy papot vivének, 
Mondá a földnépe isten emberének, 
Egyedűl lakott az rengeteg vad pusztán, 
Éhezett, szigorlott, mindig imádkozván.  

"Kinek a szavára Etel úgy megrezzent, 
Mint az, kit üres hang álomból felrezzent, 
Mint a büszke tölgy, bár tudni hogy le nem dűl, 
Egy fejszecsapástól gyökeréig rendűl.  

»Ostora istennek! a jövevény szóla, 
Kit bűnér' bocsát az földi halandóra, 
És adá kezedbe az üldözés kardját: 
Tőlem e csatáról kérded akaratját?  

»Még nem jött el a nap, hanem el fog jőni, 
Melyen birodalmad semmibe fog dőlni, 
Üldözés szablyája kiesik kezedből, 
Más ember veszi fel, - ne vesd ki eszédből.«  
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"Így beszélt a jámbor; de meg az áldozat 
És meg a nézők is jövendöltek roszat; 
S ütközetre híván, nap lehanyatláskor, 
Siketebben szólt a nagy tülök, mint másszor.  

"Sok ember esett el aznap a két részen: 
Négyszázezer bajnok, ha nem is egészen; 
A fok, mely alig birt voln' el egy hajszálat, 
Szekeret elsodró vérözönné áradt.  

"Akkor lőn, hogy Etel, kardját összemérve, 
Ráismert ama nagy római vezérre, 
Kivel Bendegúznál, apja sátorában, 
Nőtt és nevekedett fiatal korában.  

"Aétiusz volt az, gyermekkori társa, 
Én kapattam őket fegyverforgatásra, 
Midőn még a vérem gyorsabban szökellett 
S hej! bizony a kard se támaszkodni kellett.  

"Mondom tehát, a harc késő éjig tarta, 
Egyik fél se győzött, isten úgy akarta; 
És a csatamező senkié maradott, 
Mint egy préda, melyen két vad összecsapott.  

"S Etele, virasztván az egész sereggel, 
Táborát övedzé kaszás szekerekkel; 
Máglyáját a hunok búsan összerakták, 
Tetejében állva, várta a viradtát.  

"Nagy halom nyeregből a máglyát rakatta, 
Hogy veszély percében gyujtnák fel alatta, 
Hanem az ellenség tovaszállott éjjel; 
Ő meg így kiálta, büszkén emelt fejjel:  

»Csillagok lehullnak, hegyek kimozdulnak, 
Megrázkódik a föld, mindenek elmulnak; 
Én vagyok Atila, én vagyok imhol a 
Világnak pőrölye, istennek ostora!«  

"Amint hogy azóta viseli e nevet, 
Útja e világban egy diadalmenet, - 
Hanem a szerencse isten dolga, mondom, 
Földi féreg ember, jobb, semmit se mondjon.  

"Mert sohasem tudja, mi követi holnap, 
Egy rövid sohajtás élte halandónak, 
Verje bár valaki az eget fejével, 
Sohase feledje, hogy a földön lépdel."  



 ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK 371 

Így végezte a szász óvatos beszédét, 
S döfölé a porba hosszu kardja végét, 
Sokáig a földre néztek mind a ketten; 
Monda végre amaz, egykissé rekedten:  

"Jól beszélsz, öreg, bár, vigyázván szavadra 
Fátyolkép teríted azt a gondolatra, 
Kíméled is a szót, bő beszéddel élvén, 
Ismeretes dolgot hosszan elmesélvén.  

"Tudom én, hogy itt sok különféle nemzet 
Egy szívvel-lélekkel várja ama percet; 
Mert melyik állatnak kedves az ő járma? 
S nem visszanyomúl-e a lenyomott párna?  

"Azt remélik, hogy majd fiai Etelnek 
Rút visszavonásban háborúra kelnek; 
Mint bizonyos azon fának elfajzása, 
Melynek egy gyökérről ezer a hajtása.  

"S jóllehet ő mindnél többre teszi csabát, 
És talán a húnok, tisztelvén a szavát, 
Örömest választják helyébe királyul: 
Sok minden jöhet még közbe akadályúl.  

"Mert a susogó hír azt gyanítja már is, 
Nagy akadály lehet ebben Aladár is, 
Mivelhogy titokban gyűlöli testvérét, 
A kegyenc Csabának szomjúhozza vérét.  

"És ez onnan volna, mert talán Krimhilde, 
Egy fiát, Aladárt, közjóra nevelte, 
Rokoni, vérei, nemzete javára, 
Kiket napnyugaton nyom Etele járma."  

Felelt erre a szász: "Most hallom ezeket! 
Nem jó, ha az ember olyasmit feszeget, 
Aminek későbben urát adni nehéz, 
Mert bizony feje is könnyen utána vész.  
"Hátha már most, teszem, valaki feladna? 
S olyan ember kettőnk közül is akadna? 
Mert kötelessége hű alattvalónak 
Bármit is utána tenni a közjónak."  

Walamir ijedten lépett visszafelé, 
Tenyerét paizsúl tartá maga elé, 
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Változott a színe, remegett az ajka, 
Heves indulatban ily szó tört ki rajta:  

"Áruló! ármányos! aki vén létedre 
Madárfogó lépet kensz hamis nyelvedre; 
Szép szóval az embert, mint egy bölcs, oktatod; 
Tigrisként rohansz rá, midőn megkaphatod.  

"Tán nem tudom én, hogy mint a pók a zugban, 
Régen szőttök-fontok homályos titokban, 
Krimhild asszony, és te, s a többiek itten, 
Ármányos lelketek tudja, hogy mit? mit nem?  

"Mert, ha súgni-búgni olykor összeűltök, 
Mingyárt veszem észre, hogy engem kerűltök, 
Mint folyam a sziklát; melyre föl se' mászhat, 
Kemény gyökerének alája sem áshat.  

"Mert a hit nem szellő: bizony meg is állom, 
Hűséggel, tanáccsal uramat szolgálom, 
Vérrel és fegyverrel, amikép fogadtam, 
Midőn, eskü gyanánt, jobb kezemet adtam.  

"Mert megölhetett von': egy ujjal se bánta, 
Kisdedeim anyját kegyesen megszánta, 
Rám bízta bizalmát, vagyonnal tetőzött: 
Remélhet-e ennyit máshol a legyőzött?"  

Szóla s menni akart; de, kezét megfogva, 
Felelt neki a szász, gúnnyal mosolyogva: 
"Bizony, képes volnál, a nagy hűség miatt, 
Gyanúba keverni legjobb barátidat.  

"Ne cselekedd azt, hé ne adj el bennünket, 
Jobb helyre temessed mai beszédünket: 
Majd kikél az egyszer, majd fel is nő, tettre, 
Mert nem élt hiába ily sokáig Detre.- "  
Azzal egyik jobbra, másik mene balra, 
Gót Walamir indult a király-udvarra; 
Detre is elúnt már űlni kapufelen: 
Másuvá gondolta a szász fejedelem. 

Második ének 
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Krimhilde  
Fordula hát egyet vas-homloku Detre, 
Neki lévén az nap gondja őrizetre, 
Megszemlélte kivűl a jeles őrhadat, 
Mely ott táboroza színes sátrak alatt.  

És ha veszen észre csak egy szálnyi hibát, 
Megdorgálja, bizony, bárki apja-fiát, 
Legyen tiszt, közember, idegen, vagy szittya: 
Kemény feddő szóval a porig leszidja.  

Onnan pedig indúl a kapun befelé; 
Melynek két bálványa egymást úgy ölelé; 
Mint ha két hegyi bük lombos tetejével, 
Össze lenne fonva bokrétás fejével.  

Önegész udvarán vitte végig útja; 
Hol e fő személynek márvány fürdő-kútja, 
Díszes faragványú sátorai állnak; 
Nincs különb lakhelye csupán a királynak.  

Mert a főfő kunok udvarai görbe 
Rácsozattal veszik a királyét körbe, 
S ettől amazokat tér-mező választja, 
Melyen kettő ággal foly körül a Zagyva.  

Túl pedig e rónán, Zagyva szigetében, 
A királyi palánk emelkedik szépen, 
Sűrü tornyozattal, recésen faragva, 
Ezerféle színű fából összerakva.  

Itt legel a ménes, a szép anya-kancák, 
Remekbe azokat szűlte egy-egy ország; 
Partra jön a csikó, látja magát vízben; 
Megriadva fut, fut: - s így tesz gyakor ízben.  

Kétfelől az úton, kétfelől a hidon, 
Sátrak lengedeznek puha zöld pázsiton, 
Messzünnét sereglő követek számára, 
Kik ott ácsorognak, Etelére várva.  

De a kapu előtt, mely a várba viszen, 
Síma gyepes földön, túl a folyó vizen, 
Csaba és Aladár, királyi leventék 
Fegyverforgatásban erejök' nevelték.  

Számos ifjú van ott, idegen és szittya, 
Egy korosabb őket vezérli, tanítja, 
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Vitéz Odoaker, fia Edekónak, 
Lehetne röviden nevezni Odónak.  

Nyilazás, lovaglás, kopja, dárdavetés, 
Van ezer mulatság, hősi vetélkedés; 
Erejét az ifju nem szokta sajnálni: 
Buja fű még jobban nő, ha megkaszálni.  

S támada nevetség az Oresztesz fián, 
Időnap előtti kövér hasa mián, 
Melyért Odoáker fogta koplalóra, 
Amíg hogy fel nem bír pattanni a lóra.  

Most ugyan felmászott, valami nehezen, 
Volt is tréfa elég, volt is kacaj ezen; 
Bokros lova lábát megcsapkodta Odó. 
És monda kajánul: hadd lám, milyen futó!  

Farkához rugott az, szűk volt neki a rét, 
A lovag elhányta ostorát, fegyverét, 
Kantár helyett öllel fogódzott nyakába, 
Potrohát szegénynek gyötri gombos kápa.  

Aztán ríni kezde, vastag férfi hangon, 
Keresé a kengyelt lábbal a cafrangon, 
Vérzi a ló hasát lógó sarkantyúja, 
Melybe anélkül is hét ördög van bújva.  

Mígnem egyszer a ló, Zagyva folyam mellett, 
Lerázta nyakából az unalmas terhet; 
Legördült a vízbe (nagyobb volt a sárja): 
Így lovaglott Róma leendő császárja.  

Mindnyájan nevették; hanem a bölcs Detre 
Szerzőjét e csínynak komolyan megfeddte; 
Azután gyönyörrel a többi játékot: 
Csaba, Odó harcát soká nézte még ott.  

Aladár azonban állt egymaga félre, 
Míg Odót izzasztá ifiabb testvére; 
Odamene a szász, megfogá a kezét, 
S mutatóujját így kisérte a beszéd:  

"Én lehettem ollyan, gyermek-ember lévén, 
Apáid honában, kincses Rajna szélén, 
Hol anyád ősének állt királyi széke, 
Fiatal koromban ott valék, vendége.  
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"Akkor voltam ollyan, mint jelenleg Csaba: 
Kardom egy ifjú csert könnyen kettészaba; - 
De azóta sok víz folyt le már előttem: 
Fölfelé is, meg haj! lefelé is nőttem."  

Aladár a kezét halkan visszavonta; 
Detre beszédére ő semmit se monda, 
Távolabb huzódott négy vagy öt lépéssel, 
S nézte a játékot, mint előbb kevéssel.  

Csaba pedig aztán lováról leszálla, 
S odavezeté azt, ahol Detre álla; 
Bal karját keresztül vette a ló nyakán, 
Szép sörénye alatt kézzel lapogatván.  

Egyszersmind a jobbot nyujtotta Detrének; 
Az öreg, az ifjú összenevetének! 
Pej lován, Odó is hamar előterme, 
Tette magát szörnyen, mintha neheztelne.  

"Ezt ugyan - kiálta - fejemre tanítám! 
Mert, ha nem vigyázok, a földre terít ám; 
Illik az, így bánni köszönet dijába? 
No csak, jótétedért ne várj jót, hiába!"  

Így kötődött az, hogy nevessenek rajta, 
Hanem Csaba egyet jó nagyot sohajta: 
"Könnyű nekem - ugymond - itthon vitézkedni, 
Fecske paripámon a szelet kergetni.  

"Esztendeje múlt el, nem is egy, de három, 
Mióta Etelét, az atyámat, várom, 
Hogy csatába vígyen, amikép igérte; 
Visszajön, azt mondá, nyolc vagy kilenc hétre.  

"S ím! negyedszer nyilt ki a szép új esztendő, 
Négyszer jött a gólya elébb haza, mint ő; 
Ki tudja, mikor fog ismét hadba kelni! 
Mert méltán pihen az, aki megérdemli."  

"Sohse búsulj, szolgám!" monda neki Detre 
"Nem fog atyád űlni puha kerevetre! 
Visszafordul ismét, Honória végett, 
Hogy kivíja karddal a szép feleséget.  

"Mert a testvérhúga római császárnak 
Gyűrüjét küldötte Etele királynak; 
Gyűrüjét, szerelmét, szíve gerjedelmét, 
Férjeűl ohajtván hunok fejedelmét.  
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"Aztán meg is kérte a lányt feleségűl, 
(Csaba ezt nem hallá arcpirulás nélkűl), 
S egybe pedig kérte a nagy ország felét: 
Megilleti ennyi hozomány Etelét.  

"Nem adá a császár; tudom megsiratja, 
Lesz a gyászruhának kelete, divatja, 
Sok szűz marad otthon ez egy mátka végett, - 
Akkor, a násznéppel, elvisz atyád téged.  

"Akkor válik el, hogy Csaba már nem gyermek, 
Sőt beillik harcon embernyi embernek: 
Apja pedig aztán az első leánnyal, 
Megajándékozza gyönge Delilánnal."  

Alig ejté az ki szép Delilán nevet: 
Paripára pattan Csaba, mint egy evet; 
Lova lódul könnyen, sarkalá, hogy menjen: 
Az öreg embertől szégyenlette szörnyen.  

Ha valaki már most nem is tudja talán, 
Megmondom ki volt a szűzi szép Delilán: 
Nagy király leánya, káspi tengeren túl, 
Honnan reggelente a nap utnak indúl.  

Ott lakott egy néptörzs, a neve korozmán, 
(Körülbelől annyi, mint török vagy ozmán), 
A király e népnek volt hatalmas kánja: 
A leány e kánnak szerelmes leánya.  
Onnan hozta egykor Etele Csabának, 
Megszerette a lányt kedves kis fiának, 
Ríka sátorában szépen fölnevelte, 
Ríka után gondját viseli Krimhilde.  

S az összekelésből már nem múlna semmi; 
De Csabának, harcon, próbát kell még tenni; 
Akkor ölelheti gyenge testét lánynak: 
Ez volt a szokása szittyai pogánynak.  

Detre pedig, a szász, ment, fel az udvarba, 
Krimhild asszonysághoz, a derék sátorba, 
Szép ruhás leventék őrzik a nagy sátort, 
Visszarántják egymást, úgy adnak sikátort.  

Nem silány hajlék ez, minden ember tudja, 
Szellős tág folyosó környöskörül futja, 
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Síma gyallott fáit messze földről hozták, 
Tornyait és kúpját meg is aranyozták.  

Nagy terembe lépni, mely derűlt, világos, 
Tizenkét sorjával benne karcsu ágas 
Felfelé kigyódzik, mint valamely inda, 
Kivirágzik feljül a hosszu gerenda.  

Merevűl a pallót fedi puha szőnyeg, 
Tenyérnyi parasztja sincsen ott a földnek, 
Sajnálná az ember megtaposni lábbal, 
Ráborulna inkább fényes homlokával.  

Tiszta mint a pohár, minden szöge-zugja; 
Fala, hogy fából van, szépen elhazudja, 
A barna diófa habzik, mint a márvány, 
Közte kecskerágó van elhintve sárgán.  

A szőke juharnak, piros tiszafának, 
Gyenge fonadéki összesímulának, 
Vizben a nehéz tölgy feketére ázott, 
Belőle a mester nagy gonddal cifrázott.[*]  
[*] Itt megszakad a kézirat; de ugyanez ének további folytatásából még 
a következő tíz versszak maradt fenn. (Arany László jegyzete.)  
....................................... 
....................................... 
....................................... 
........................................  

"Mert a vad nem sejti, amely tőr megejti, 
"Farka elvágását kígyó sem felejti; 
Férjednek is ára meglett nem sokára, 
Jó testvéreidet híttad lakomára.  

"S alájöve Gunter csak nehány ezerrel, 
Mind a három király Gernot és Gizelher, 
Alá a vad Hágen, így ohajtád régen, 
Megörűlt a szíved ennyi szép vendégen.  

"Könnyű összeveszni, galibát szerezni, 
Lappangó parázsból nagy tüzet élesztni; 
Bor a szót kihozta, szó a kardot húzta, 
Sok vitéz embernek halálát okozta.  

"Ott esének el mind egy erős felházban 
Kunok fegyverétől lovagok tíz százan, 
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S kilencezer szolga, széllyel mindenfelé: 
Egy se ment ezekből Rajna vize mellé.  

"Kettő vala már csak: Gunter, a tesvéred 
És a szörnyü Hágen, ki megölte férjed; 
Foglyúl adta isten őket a kezedbe: 
Senkire se bíztad, jut-e még eszedbe?  

"Lefejezéd őket hosszu véres karddal, 
Hurcolád a két főt gyenge női karral; 
Fehér könyökidről... hanem elég, elég! - 
Az a kard, az a kéz vajjon megvan-e még?  

"Mert avval a kézzel könnyű lesz ölelned, 
A királyt, ha majdan nyugszol teste mellett; 
Ölelned.... elölnöd... mit mondok? - Valóban 
Kevés a különbség ebben a két szóban!"  

Felelt a királyné: "Mi módon tehetném? 
Ily nagy gonoszságra hogyan vetemedném?" 
Felelt vissza Detre: "Minden fejedelmek 
Mint egy kőfal, állnak a te fiad mellett.  

"Ardarik, a tüzes gepida, vezér lesz, 
Walamir, a jámbor, én tudom, hogy érez, 
Most a hívet játsza, de ha kell a résen, 
Én tudom, első lesz a kenyértörésen.  

"A többi? a többi - felelek azokról - 
Ámbár még kevesen tudnak e dologról, 
Mert, noha legtöbben megvan az indúlat, 
Nem áll benne a szó, - mint a rosta, hullat." 
 

A hatodik énekből  
Földnek adván így a nagy király tetemét, 
Tartanak egyszersmind halottak ünnepét, 
Mellyet keveházán ősi módra ülnek, 
Minden esztendőben egyszer összegyülnek.  

Csatamondó Hábor a nagy kőre álla, 
Szózatos ajkához isten lelke szálla, 
Lebegő ujjakkal megérinti kobzát, 
És átfutja szemmel a nép széle-hosszát.  

Emlékezik ama legelső tusára, 
Keve jó vezérre, Béla, Kadosára; 
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Kik alatt a hún nép, villogtatva kardját, 
Legelőször látta Duna-Tisza partját.  

Dunán túllevő rész még Rómának hódolt, 
Egy Makrinusz nevű benne helytartó volt, 
Sok özön serege, sok gyülevész népe, 
Készen várta a hunt, nem jöve elébe.  

De borongós éjen bátor Keve átkél 
Mind egész hadával Szent Gellért hegyénél, 
S megüti Makrínuszt, Tárnok vize táján, 
Hamzsabég az a hely most a köznép száján.  

Ott esett el Keve, Kadosa és Béla, 
Győzött a hun elébb, aztán elaléla; 
Most is látni Bata és Hamzsabég között 
A sok dombot, hová e had temetközött.  

De Makrin is ottan maradni nem mere, 
Sebes futamással Lajtán átalkele, 
A hunok ellenben, mihelyest üdültek, 
Sebes száguldással utána repültek.  

És nem messze Bécstől, hol a Húnbérc vagyon, 
Megvevék a kölcsönt a római hadon, 
Elesett Makrinusz; szász Detre, a társa, 
Viseli a nyilat, köz álmélkodásra.  

Mondom, ezt a dolgot Hábor emlegeté, 
Bendegúzt, az Etel atyját, sem feledé; 
S állván sírja felett a három vezérnek, 
Szózatos ajkáról zeng az ősi ének: 

Hábor éneke  

Mért vijjog a saskeselyű, 
Mért szállong a turul s ölyű.[*] 
stb.  
Így énekle Hábor, estvéli homályban, 
Nem érték egészen, de érzék mindnyájan: 
Szivöket elnyomta tompán sajgó érzet, 
Mire nincs egyéb szó: enyészet, - enyészet.  

"A kézirat címlapján fel van írva szép betűkkel: 
Csaba 
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s későbbi írással szomorkás rímnek odavetve: 
Marad végkép a'ba."  
(Arany László feljegyzése.)  

[*] (Lásd Arany: Keveháza című elbeszélő költeményét.) 

Előhang  
Néztem a sötétbe, sötét éjszakába, 
Régi elhúnyt idők homályos titkába; 
S amint belenéztem, hosszasan, merevűl: 
A ködök országa im megelevenűl 
És előttem járnak a hajdani képek, 
Mint egykor, oly élők, mint egykor, oly épek: 
Szög húnfiak, amint súgár lovaikon 
Íjat pödörintve futtatnak a sikon; 
Vagy kanca tejétől, bornak ha megerjed, 
Vídám lakomájok szilaj tüze gerjed, 
Felhangzik az ének, a szív ere pezsdül, 
S előterem a mult, bústól, örömestül. 
Vagy vadra csatázva, s népekre vadászva, 
Zendül az öreg kürt zúgó riadása, 
A harcbika bömböl, az óriás tülök,  

Nyerítnek a lovak hegyezve kis fülök' - 
S elvágtat a falka, szélnél sebesebben, 
Utána fehér köd, a föld pora, lebben. - 
Ott láttam a hősök ifjabb ivadékát, 
S feltünni borongó Etele árnyékát, 
Nagy messze vetődni a hún temetőre, 
Hogy már deli napjok hajlott lemenőre; 
Ott barna Csabát, a szőkébb Aladárral, 
Etel nagy örökjét kísérteni vállal, - 
Míg harc riad, imé! Kelem átkos földén, 
Holdfogyton is áll még, mely támada töltén - 
S a nemzeti vészből egy marad fen: Csaba, 
Csaba, e nagy éjnek bujdosó csillaga.  

Merjem-é futtani gyönge fáradt tollam? 
Lesz-e erőm írni, ahogy elgondoltam? 
Az élet hegyének már tetején állok: 
Emelkedtem eddig, ezután csak szállok. 
Belátom az ösvényt, melyen ide jöttem, 
Derült is, borult is a lejtő mögöttem: 
De ami elül van, azt borítja felleg: 
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Ki tudja veszélyit a lemenetelnek! 
Ki tudja, ha lábam mélységre botolván, 
Nem jutok-e aljra mielőtt gondolnám, 
S nem lesz-e világi pályám köre csonka: 
Bevégzetlen élet! bevégzetlen munka!... 
Kétséges az útad: ha fogsz lenni, célnál? 
Szegény ember, addig hogy el ne alélnál? 
Mi emel? mi tart fön? mi sugall? mi biztat?... 
Kebelem egy hangja. Követem is aztat. 
Egy hang, mely csilingel az égi madárban, 
Hogy lerombolt fészkét rakja késő nyárban; 
Mely a pók fonalát százszor megfonatja, 
Noha füstbe százszor menjen áldozatja; 
S mely, hatalmasb szóval, a költőben riad: 
"Ha későn, ha csonkán, ha senkinek: írjad!"  
(1855) 

*** 
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CSABA TRILÓGIA 

Első dolgozat  
1855-56  

Alaprajz  

Első rész: Etele és Buda  
I. Buda király megosztja öccsével az uralkodást. 
II. Detre tanácsa. 
III. Etele hadba megyen. 
IV. Buda várost épít. 
V. Etele hazatérte. 
VI. Buda halála.  

Második rész: Ríka és Ildikó  
I. A jóslat 
II. Csaba születik. Gyermekkora. Epizód - énekek. 
III. A királynék versenyzése 
IV. Ríka halála. 
V. Ildikó elűzetik.  

Harmadik rész: Csaba királyfi  
I. Etele halála. 
II. A hunok tanácsa. 
III. Ildikó ármánya. 
IV. Csaba futása. 
V. A titok napfényre derűl. 
VI. Csaba megtérte. 
VII. A Krimhild-csata. 
VIII. Detre ármánya 
IX. Halottak harca. A jóslat értelme. 
X. Csaba-íre és A székelyek.  

Tervvázlat  

A körülményekben rejlő végzetesség által, melyet Detre ármánya 
elősegít, Etele oda sodortatik, hogy bátyját Budát megöli.  
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Nagy tulajdonai s a látszó igazság bocsánatot nyernek neki a népnél, 
de az isteni nemesis ily könnyen ki nem engesztelhető. Jóslatot kap, 
hogy birodalma el fog enyészni, de az a fia kit még nem ismer, 
helyreállítja újra.  

Hazaérve megtudja, hogy távolléte alatt egyik neje, Ríka, fiat szűlt, 
Csabát. Ez az ismeretlen fiú. Ríka kegyenc nője lesz, mellőzi érte 
Ildikót (Krimhild).  
Innen irígység a két nő közt, s gyakori versengés. Ríka ennek áldozata 
lesz. Etele, féltvén fiát e nő ármányaitól, Ildikót száműzi udvarából, 
fiastul (Aladár). Ríkát öt évig gyászolja, egyet sem illiet számos női 
közül.  

Ez alatt történnek nagy hadjáratai, melyeknek csak körvonalai adatnak, 
mintegy a háttérben. A leírás otthon, Csaba nevelése körében marad, 
hová az apa nagy tettei csak távolból hangzanak. De kiemelkedő a három 
intés, melyet e hadjáratban Etele kap:  

1. Vissza Etel! 
2. A katalóni mezőn. 
3. Leó pápával szemben.  

Lakodalma Mikoltával. Etelét a rég nem élvezett szerelem jókedvűvé 
teszi, még Ildikónak is megbocsát s meghívja lakodalmára. Az el is 
jő, de titkos boszúval szivében, s fiát a trónon szeretné látni, mit 
már bizonyosnak vélt vala, s mitől Csaba most megfosztotta. Attila 
kegyétől távolabb érzi magát, mint valaha. Mikolta a kedves nő, 
Csaba a kedves fiú. Nem tűrheti boszúját. Vele a ködsüveg (lásd 
Nibelungen), mely látatlanná teszi. Azt tévén fejére, látatlanúl 
bemegy a hálóterembe, és megöli Attilát - így a gyanú fiatal 
vetélytársán lesz.  

A hun-fők meggyőződnek Mikolta ártatlanságáról. Nincs ok, nincs mód, 
miért tette volna. Ildikóra sem gondolnak kirekesztőleg: hanem az 
idegen vazal királyok összeesküvésétől rettegnek. Félnek, hogy ez 
sikerül az első zavarban. Ezért természetes halált költenek, azt 
adnak hírül a népnek. De Ildikó merész játékot űz. Hogy fiát trónra 
segítse és a Csaba-pártot megbuktassa: e hazugságot fordítja ellenök. 
Népgyűlésben vádolja őket, hogy megölték Attilát. Ezért vesztették 
el Mikoltát (ki férjével magát önkint feláldozta). A honi pártnak 
futnia kell: Zalárd vagy Szoárd, Bulcsu, Torda, a kádár, Csaba, mind 
menekülnek. A hunok nagy része, az idegenekkel, Aladár mellé áll, 
királlyá teszi.  
Aladár azonban és anyja Krimhild még erősebben ülnek az idegen 
királyok nyakán. Detre gyanította Etele halála igazi okát, de nem 
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tudta bizonyosan. Most nyomába jő. Midőn Krimhild Etelét siratni 
lejött volt, sebei vérzettek. Ezt látta két asszonya, kikkel rosszúl 
bánik Ildikó; tőlük megtudja Detre.  

Csaba a számkivetésben szintén megtudta (mert addig eskü alatt volt 
titok), hogy atyja erőszakos halált halt, de ki által? még nincsenek 
bizonyítékai.  

Most Detre adja ezeket kezébe, hogy:  

a) Csaba által Aladárt megbuktassa, és a hunokat belharcban 
elgyengítse;  

b) Hogy így kivívhassa az idegenek függetlenségét.  

Csaba tehát visszajő, és boszúra pártot gyűjt Krimhild és fia ellen. 
A Krimhild-ütközet. Tizenöt napig tart. Csatán az idegenek hűtlenül 
elhagyják Aladárt, Csabához állnak. Győz; de ekkoraz idegen népek ő 
ellene fordulnak, Detre ármányából. Újabb, elkeseredett harc, Csaba 
megveretik. - A harcmező. - Éjjel a sebesült Csabának látomás. 
- Halottak harca, melyben a hun egyesűl a gót ellen. - Másnap a 
Csaba íre fű segélyével életre költi Csaba sebesültjeit, s megértve 
a jóslat igazi értelmét, - visszaindul az ős hazába - Erdély 
szélein hagyván a székelyeket. Hadak úta és végül: kilátás a 
jóslat teljesűltére, a magyarok bejövetele által.  
*** 

A CSABA-TRILÓGIA ELSŐ 
RÉSZÉBŐL 

Első ének  

Átilla és Buda  
A mult idők homályán megszólal egy rege, 
Mint elhaló mennydörgés, fülembe éneke; 
Mint nagy vizek morajját, melytől zúg a vadon, 
Vérrel folyó napok bús panasszát hallgatom.  

Immár egész Hunország két fő alá juta, 
Ketten uralkodának Átilla és Buda; 
Országlatuk dicsően és boldogan telett, 
Ragyogva mint nap és hold, köz-csillagok felett.  
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Miként a támadó nap, vitéz Átilla volt, 
Mellette Buda fénylett, szelíden - mint a hold 
Testvéri jó'karatban egymáshoz éltenek 
Hosszú időn keresztül, mint hű, igaz felek.  

Lám mert, hogy Bendegúz már vala igen koros, 
Tekintetén az évek rozsdája sokszoros; 
Fiának a hatalmot, Révának engedé, 
S az ősi honba tére, Etel folyam megé.  

De Réva gyorsan elhunyt, nem is hagyván magot, 
Föl- és letűnni látták, mint hulló csillagot; 
Helyére a középső fiú hágott, Buda, 
A nép ohajja szárnyon emelte őt oda.  

Szólt ekkor Átillához Buda jó fejdelem: 
Nehéz sor ez magamnak, jövel s oszd meg velem: 
Én majd a pálca lészek, te légy, öcsém, a kard. - 
Vesztére lőn utóbb is, mit jó végből akart.  

Megoszták a hatalmot, a méltóság jelét, 
Buda király öccsének átengedé felét; 
Nem gondolá, hogy ezzel saját fényének árt, 
Mint láng, ha gyúl a lángról, nem tészen abba' kárt.  

Kilenc évig dicsően uralkodának így, 
Nem bujtogatta őket áruló és irígy; 
Buda király hon űle, mint kasban anyaméh, 
S Átilla el-kirajzott a négy égtáj felé.  

Zsákmánnyal a köpűbe rakodva tért haza; 
Nép-számra martalékot, fölös szolgát hoza, 
S a fejedelmi zsákmányt, elosztva kétfelé, 
Választani raká mind Buda király elé.  

Arany, ezüst, becses kő, gyöngy mint a jégeső, 
Nyuszt, hermelin, szövet, mit a perzsa, hindu sző, 
Nyájánt barom s arab mén, rakott málhás tevék, 
Rabszolga és szolgáló: e volt az osztalék.  

Örűlt e szép vagyonnak a jó király Buda, 
Nem tudta kincse számát, - alig: hány garmada? 
Ellenben öccse, látszott, hogy nem kap a sokon: 
Budának külde mindig egy részt ajándokon.  

Más részt a hun vezérek, a törzsnagyok között, 
Vagy aki hősi tettel harcon különbözött - 
Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt 
Kincsét ezer kis ágon hullatta egyaránt.  
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Ő, mint sas puszta szirten, kevéssel érte be, 
Hév-, munka-, éh-, szomjtörő vala, mint gyors teve; 
Szerették is hadanként vitézi, nem csoda. - 
Im így uralkodának Átilla és Buda. 
 

Második ének  

Átilla vadászni megyen  
Egyszer, midőn Hunország karját pihenteté, 
Nyáját a harci ember békén legelteté, 
Átilla nagy parancsot Zoárd vezérre küld, 
Hogy a had véres kardját járassa mindenütt.  

Miként a kóbor villám, a véres szablya járt, 
Nem tudta senki a célt, nem maga se Zoárd, 
De, mint vihar szelére a meglapult habok, 
Úgy támadának élre a nyugvó csapatok.  

Ez nyergel, az lovat fog, amaz sátrát szedi, 
Ezt már vasing, amazt vért, sisak, paizs fedi; 
Itt még gyül, ott menőben hullámzik egy csoport, 
Vonszolva hosszu farkat, a földi lomha port.  

Duna-Tisza közé; hol a lusta Zagyva foly, 
Mindenfelől az ember tolong, mint hangyaboly; 
A Zagyva és a Tarna, mely együvé siet, 
Alig győz már italra adni elég vizet.  

Térség van e folyók közt, a téren egy halom, 
Melynél a Mátratőig nincsen magasb orom: 
Átilla most e halmon üté fel udvarát, 
Tornyos, tetős, rovátkos palota-sátorát.  

És külde jó Budához, Szikámbria felé, 
Vadászni hogy lejőne, bátyjának izené, 
Múlatni és vadászni, szemlélni a hadat, 
Mátrában és a Bükkben megűzni a vadat.  

Fel is készűle immár a jó király Buda, 
Csupán egy éj halasztá az indulást oda, 
De szemeit lehunyván, megnyilt a léleké, 
S az álom, melyet láta, minden kedvit szegé.  

Úgy tetszett néki mintha öccsével egy vadon 
Pusztába' gimet űzne, szilaj vadászaton, 
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Mikép Hunor s Magyarról az ének hirdeti, 
Kikitől eredt a húnok, s magyarok nemzeti.  

És - mint az álom szokta, hogy mindent összesző, - 
Úgy tetszett néki, mintha nem is ő volna ő, 
De mintha öecse Húnor, s ő lenne hős Magyar, 
Ahogy regében hallá, hímet belőle varr.  

Együtt nagy Ázsiából, sivatag téreken, 
Üznek vala gyors gímet, röpűlö méneken; 
Kubán folyása mentén a kis vadász csoport 
Hajtá a könnyü szarvast, mint szél a könnyü port.  

Majd eltünék; Meótisz mocsárai között 
A vad, mikép eltünni látunk üres ködöt, 
Mely puszta semmivé lesz, alig szemlátomást, 
Nem hagyva foltot égen, nem a földön nyomást.  

Hogy változék az álom, Meótisznak kövér 
Szigetjén megtanyázott vala a két fivér, - 
Száz és nyolcad magokkal, mint a dal hirdeti, 
Kiktől a hún s magyar nép száz és nyolc nemzeti.  

Erdő, mező, lapály, rét, kies völgy és halom, 
Piros gyümölcs, madár, hal, szelíd és vad barom, 
Minden volt a szigetben: csak egy volt a hiány: 
Kiben szivök örüljön, nem volt asszony, leány.  

Vadonba, martalékra (az álom így hazud), 
Ösméretlen vidékbe vivé őket az ut, 
És - mint ha pásztor éjjel az égen hall zenét, - 
Hallják el-elcsapódni sípok, dobok neszét.  

Majd a berek leányit, fehérlő sátorok 
Alatt, vigan találják (mint énekben forog), 
Múlatni, férfi nélkül, danolni, lejteni, 
Szépségöket egymástól nem igen rejteni.  

Mint gyors madár a pillét, hamar felkapkodák, 
Nyeregben szűzi testök szívhez szorongaták; 
Hosszú hajok bucsúra lengett hazafelé; - 
Száznyolc levente közzül kiki párját lelé.  

Dúló király leányi ketten valának ott: 
Hunor s Magyar rablá el e páros csillagot, 
(Azaz, váltott személyben, Átilla és Buda); 
Véletlen Atillának nem a szebbik juta.  
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Erővel a Budáét magának foglalá, 
Buda király a szép nőt erősen fájlalá: 
"Nem úgy öcsém! kiálta, Hunor se tette azt: 
Nem rablá el Magyartól nejét a szép Tavazt.  

"De Hajnával beérte, ki néki szűlte Bort, 
Kitől hosszan lehozzuk a fejedelmi sort -" 
Még szólna, de szívére, mint egy lidércnyomás 
Nehézkedett az álom, a szörnyű látomás.  

*** 

A CSABA-TRILÓGIA HARMADIK 
RÉSZÉBŐL 

Első ének  
Átilla meghal  
A mult idők homályán megszólal egy rege, 
Átilla veszedelmét siratja éneke: 
A végzetes menyekzőt, a bosszuló fiat: 
Egész nemzet bukását ez egy halál miatt.  

Lám mert, hogy Etelének hív nője meghala, 
Öt évig Ildikóhoz be nem megyen vala, 
Öt évig a szerelmet nem ösmeré szive, 
Gyászolván Ríka asszonyt, kit Isten elveve.  

Szerette Ríka asszonyt, önön szép s jó magát, 
Szerette méhgyümölcsét, a szöghajú Csabát, 
Dacára Ildikónak az asszonyt kegyelé, 
Magasztalván, fiáért, minden hölgyek fölé.  

Tudnillik, a jövendő előtte nem titok, 
Kimondva rá a jóslat: "Etele bukni fog, 
De majd országa romját megépíti Csaba." 
Fiát ezér', anyostul, szerette az apa.  

Hogy aztán szíve többé nem horda régi gyászt, 
Egy szép királyi szűzzel inneple újra nászt: 
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Mikoltának nevezték. Állott a vígalom: 
Hej! nem volt a világon több ily lakodalom.  

Huszonnégy koronás fej, kiket megbuktatott, 
Tőn az napon körűle fényes szolgálatot: 
Ősz Detre is azok közt, Hildebrand, Alarik, 
Valamér, Odoáker, Edekon, Ardarik.  

Jelen volt a királyné, elűzött Ildikó, 
(Krimhilda volna máskép, de tetszősb így a szó); 
Hozzá Etelnek nyájas hivó parancsa ment, 
Azér, mind udvarostul, a nászra megjelent.  

Kétszáz nemes leányból állt a kisérete, 
Fejdelmi vér a legtöbb, királyok nemzete; 
De háromszázat, ékűl nyert a szép új ara, 
Ríkának ugyanannyi volt egykor udvara.  

Ott vígan összegyűltek a húnok főbbjei, 
Átilla csarnokában, fiai, hölgyei; 
Sok rendbeli követség, sok fejedelmi túsz, 
Kiktől magas Etelvár gyöngyben s aranyban úsz.  

Künn a tábor, hadankint, megűli a gyepet, 
Lakván, egész országúl, menyekzős ünnepet; 
Mint a Tisza virága, a nép oly számtalan, 
S mintha csak egy nap élne, oly széles kedve van.  

Délig csatát színlének, kegyetlen harcokat, 
Mint álom újrajátszik ímetti dolgokat; 
Evés, ivás, dal és tánc, nagy állt be délután 
Kivűl a sátorokban s a száztornyú Budán.  

Harminc nap a menyekző fog ott eltartani, 
Harmincat a herész is utána toldani, 
Harmincat a kárlátó: kilencven napra megy: 
- Ki mondta volna reggel, hogy nem lesz több, csak egy! -  

Hiába küldte Isten csodás intő jelét, 
Vakság lepé meg az nap királyi Etelét; 
Tompult örömnek adta szivét; se lát, se hall: 
Mint legvakabb a hőség, midőn gyűl a vihar.  

Hiába hogy ledobbant Turul tátos lova, 
Nevetve szól a hírre: "soha bizony! soha!" 
Mint feljövő nap, fordult a vígadók felé, 
Arany kelyhét mosolygó ajkához emelé.  
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Éjfél után, hogy eljött az álom ideje, 
Benső lakába indult Átilla és neje; 
Megbotlott a küszöbben a hölgy, és megpihent: 
Akkor sem vette észre Átilla, mit jelent.  

Már csendes álom őrzé az élők nemzetét, 
Kimérte a halandók gyérebb lehelletét; 
Vígságban eltörődve a húnok gyermeki, 
Budán és a mezőben aludt immár kiki.  

De Ildikó nem alvék, nem ő csupán maga, 
Kemény volt egyes ágya, szép bársony pamlaga, 
Kést döföl a szivébe halálos sérelem, 
A régi bosszu hamvát felszítja fris jelen.  

Eszébe jut hazája, távol Burgundia, 
Eszébe férje Szigfríd Szigmund dicső fia, 
Kit bátyjai (a gyávák!) elárultak gazúl, 
Kiért, hogy bosszut álljon, megvált onnan hazúl.  

Másodszor Átillának kezét hogyan adá, 
Mivel Szigfríd halálát így megtorolhatá; 
Meg is torolta szörnyen: nagy volt Budán a baj: 
Testvéri ott veszének, s a nibelungi faj.  

Eszébe jut hatalma, mely eleinte volt, 
Amig Átilla kedve Ríkához nem hajolt; 
Eszébe Aladár is, kegyből-esett fia, 
Kinek majdan Csabát kell, öccsét, szolgálnia.  

Vevé első urának szekrényből fegyverit, 
Csókolja, mintha bennük ott volna Szigferid; 
Mért is dobá nevét el? s nem halt meg özvegyen? 
Azért, hogy Etelének szolgálója legyen?...  

Elhunyt férjét ohajtva midőn így rakogat, 
Kezibe, most először, a ködsüveg akad; 
Szigfríd viselte hajdan, s ha ebbe öltözött, 
Látatlanul jön és megy vala ezrek között.  

Egy gondolat!... fejére a süveget teszi, 
Látatlanul a csarnok felé utját veszi, 
S megcsalva könnyü lépte, hol átsuhan, az őrt, 
A félvilág urának merít szivébe tőrt. 

Töredék az I. énekből  

(A 25-65 verssorok, más fogalmazásban)  
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Jelen volt a királyné, a német Ildikó, 
(Krimhilda volna máskép, de tetszőbb így a szó); 
Hozzá Etele nyájas, hivó parancsa ment: 
Azért, mind udvarostul a nászon megjelent.  

Tündérvilágnak hinnéd a csarnokos Budát, 
Fény, szin, zaj lelkesíté a nászi palotát; 
Benn a király mosolygva, - ruhája dús bibor, 
Gyémánt s arany kehelyben előtte drága bor.  

Előtte a menyasszony, miként egy napsugár, 
Mint tükörrel vetett fény, - táncot libegve jár; 
Szépségin összeolvad, szeméremmel vegyest, 
A szűz lélek szerelme s a habzó vérü test.  

S ülvén királyi székben a vőlegény, Etel: 
"Járjad", kiáltja, "járjad, te, kin szivem legel!" 
Egyszerre szívja lelke, miből egy is megárt, 
Szemével a szerelmet, ajkával a pohárt.  

És Ildikó megosztja urának örömét, 
Mosolygva szép Mikoltán jártatja kék szemét, 
Szelid hunyászkodással urának egyre tölt; - 
Hozzá is a király ma nyájasb, mint azelőtt.  

Éjfél után a bajnok ágyasházába tér, 
Éjfél után a hősek vigalma véget ér; 
Sulyát a hosszu napnak növelte hosszú est, 
Törődve annyi kéjben, álomra dől a test.  

Egy lanyha nyári szellő minden szemet lezárt, 
Bágyadva éjt az égről a csillag is sugárt, 
Az őrtüzek szunyadnak a palota körül, 
Az őr is mind paizsra vagy lóserényre dül.  

Ám Ildikó nem alvék, nem ő csupán maga, 
Kemény lőn egyes ágya, szép bársony pamlaga: 
Kést döföl a szivébe halálos sérelem, 
A régi bosszú hamvát felszítja fris jelen. 
 

Második ének  
A menyasszony ébredése  



392 CSABA TRILÓGIA 

Egynémi, vad sikoltás hangzott hajnal felé, 
A boltok néma csendjét háromszor átszelé, 
Mint éji bús madárhang, mely vészt s halált rikolt, 
Midőn a szörnyü tettre fölérze szép Mikolt.  

Hallá ezt künn az őrség riadó csapata, 
Nyilallásként ez a hír a főkhöz elhata; 
Meghallá a kerek föld s az ég, a nagy, örök, 
Hogy Átilla király már csak hitvány földi rög.  

Mert a világ négy sarka megrázkodott belé, 
A csillagok ijedten futkosnak lefelé, 
A szolganépek arcán halálszin látható, 
S a hun szivek keserve - az nem kimondható!  

Legottan, hogy először támadt a riadás, 
Zoárd nagy húnvezérhez röpűle híradás, 
Bulcsú, Zoárd, a táltos, a kádár megjelent, 
Fáklyával e négy fő hun a palotába ment.  

Vérében a királyt ők az ágyon ott lelék, 
A földön is aluttvér tóval sötételék; 
Döbbenve a négy fő hun az ajtóban megállt, 
Elgondolhatta bezzeg: csak ember volt tehát!  

A hölgy fel sem tekinte, zokogva sírt külön, 
Remegvén gyönge teste, mint harmat a füvön; 
Nem tűrheté ezt Bulcsu, kivonta pallosát, 
Emelte a királyné fejére nagy vasát.  

De visszarántva Zoárd: "megállj, embertelen! 
Megállj - kiált - ez asszony, nem látod? bűntelen!" 
Hogy, mint esett? előbb is akarják hallani, 
S Mikolta bátorodván, így kezde szólani:  

"Hogy mint esett - zokogta - azt tudnom kellene, 
Én voltam a teremben, és senki más, vele; 
De mély álomba estem, semmit se mondhatok: 
Oh, öljetek meg engem! a vétkes én vagyok.  

"Csak azt tudom, hogy egyszer nyöszörgés hallatik, 
Az én uram - gyanítám - rossz álmot alhatik: 
Felköltsem-é? - kinyújtom és vérbe hal kezem. 
Így volt. Egyébre aztán nem is emlékezem.  

"Miér' kellett az éjjel álomba esnem így! 
Mindég oly ébren szoktam szunyadni és nem így: 
Testvéreim között a tenger zöld szigetén, 
Király atyám lakában, legébrebb voltam én.  
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"Hárman valánk testvérek, én, Mirha és Lele, 
Mi hárman egy terembe szoktunk fekünni le, 
Fekünni, de az álom sokáig elkerült: 
Jaj is volt a leánynak, ki tán elszenderűlt!  

"Hányszor megloptuk ágyán a szunnyadó Lelét, 
Csiklandva pávatollal arcát, vagy kebelét! 
Minő játszás, nevetség támadt köztünk ezen! 
Éjfél után ha ért ránk álom, nagy nehezen.  

"De én nem látom őket, édes testvérimet, 
Többé velök nevetnem, játszódva, nem lehet; 
Azt kérdenék: Mikolta, hát férjed hol vagyon? 
Szegény, miér' aludtál mellette oly nagyon?  

"Kinek lennél, Mikolta, e földön már neje? 
Miféle gyászt viselnél, Átilla özvegye? - 
És e beszéd úgy fájna, úgy fájna majd, tudom: 
Jobb nékem is urammal elmenni egy uton!  

"Csupán e tiszteséget kérem ma tőletek, 
Hogy, bár méltó vagyok rá, most meg ne öljetek, 
Hogy Etelét kisérnem önként szabad legyen, 
Mint hű özvegy, ki önként ura után megyen."  

De Bulcsu, meghajolván a gyenge nő fölé 
"Isten az éjet - úgy mond - álomra rendelé: 
Nem vagy bünös, királyné - világos ez nekem -; 
Ártatlan vagy, galambom; ne reszkess, gyermekem!  

"Kár volna még halálra elszánni tenmagad', 
Virágjában letörni szép ifjuságodat, 
Fehér öled feldulni, mely még nem volt anya, 
Melyért még sok szerelmes ifjú sohajtana.  

"Ámde, ha véred hull is Etel király felett, 
Annál ugyan e földön nem ér szebb tisztelet: 
Neveddel a világot betöltöd, mint egy hős; 
Örül, mikor dalában említ, a hegedős.  

"Rövid az út, királyné, mely visz uradhoz át: 
Rövid nap serlegébe töltesz kámot, bozát, 
NMidőn szilaj csatáktól, vadászattól pihen, 
Te, lábához simulva, szolgálod őt hiven."  

Igy monda Bulcsu. Erre Mikolta nem felelt, 
Könyhullató szemében mosolygás fénye kelt, 
Nyujtotta gyenge karját a fő táltos felé, 
Magát az áldozatra örvendve szentelé.  
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És Torda elvezetvén a szép királyi nőt, 
Liliom szín fehérbe felöltöztette őt, 
S elrejté, hogy ne lássa halandó vizsga szem, 
Mig majd a nagy királynak temetése leszen. 
 

Harmadik ének  
Zoárd tanácsa  
Nem ült ám renyhe gondban Zoárd, a hunvezér, 
Siratni gyáva könnyel a tettet rá nem ér: 
Előbb is megkerűli a tornyos palotát, 
Megnégyszerezve kívül az őrállók hadát.  

Aztán sietve külde mind a három kapun: 
Buda körül hogy állna, mint egy erdő, a hun, 
Fegyverben éj- s naponta, lóháton a nyereg, 
Így várja bé parancsát a fennálló sereg.  

Egyszersmind a kiáltók kiáltsanak jelet 
Egész birodalomban, mint a gyors képzelet: 
Hogy mindenik szabad hún, fő, vagy köznép legyen, 
Legott gyűljön hadastul a rendes gyülhelyen.  
Tudnillik ezt először Átila rendelé 
Hosszú láncban kelet, dél, éjszak, nyugat felé, 
Hogy ember ember ellen, mint őrszemek sora, 
Budától a határig ne szűnne meg soha.  

Mint hancsik a mezőben, áll egy-egy híradó, 
Amennyire kiáltás ereje hallható, 
És mint kakas, szomszédját ébresztve a falun. 
Adá tovább a jelszót egymás között a hun.  

Zoárd pedig azonnal a palotába tért, 
Ottan lelé a kádárt s kemény Bulcsu vezért. 
Ősz Torda is belépett; döbbenve álla meg, 
Mintha urát először most látta volna meg.  

De Bulcsu a vértóban, melytől az ágy setét, 
Megforgatván szemének gyilkos tekintetét: 
"Mit habozunk", kiálta, "vagy meddig habozunk? 
Ha nincs erőnk segítni: van rettentő boszunk!  
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"Egy, ami én előttem világos, mint a nap: 
Hogy ezt nem hún, szabad vér, - ezt tette szolga, rab; 
A hún, kicsinye nagyja, szerette Átillát, 
Imádva, mint az Istent, nem félve, mint nyilát.  

"De sunnyogó királlyal e vár mindig tele, 
Rájok nemes kegyelmét pazarlá Etele: 
Ez a hálája, itt van! ez a jutalma, lám! 
Ó, nagyszivű királyom! beh mindég gondolám!  

"Ki fogja megtorolni méltóan estedet? 
Vérrel beundokított fejdelmi testedet? 
Szemed fényes hatalmát, mely már sötét, hideg? 
Vitézségét karodnak, mely már szakadt ideg?  

"De, ami bosszuállás hatalmunkban vagyon: 
Igaz torod megűljük az idegen fajon; 
Mind bűnös a fakó szem, és mind a szőke arc: 
Vér van köztünk s közöttök, élet-halálra harc!"  
Így szóla Bulcsu. Erre felelt agg Torda bölcs: 
"Megillet-e nemes bú téged vezéri hős? 
Mindegyik hun szivéből szóltál - s azon felyül 
Etel királyi húgát, Arát, birod nejül.  

"De tudja Isten, hogy lesz. Kettős az a dolog, 
Ha egyfelől tekintem - vagy arra gondolok - 
Ó! mindenkép halálos nekünk ez a halál: 
Elromlunk, nemzetestűl, ha a jóslat megáll."  

Itt elhagyá zokogva s nem szólhatott az agg, 
Rázkódván ősz szakála, mint ki szörnyen kacag; 
Megütközve tekinté mind a három vezér: 
Minő jóslat - kiálták - az, amiről beszél?  

"Midőn elhunyt - viszonzá - a jó király, Buda, 
Öccsével, Átilával történt ilyen csuda: 
Egy szép kies mezőben verette sátorát, 
Kisded halom högyé, mint fejdelmi koronát.  

"Akkor volt ez, hogy Isten csodás kardját lelé, 
Mely kezdetben jövendő hatalmát jelelé; 
Majd bátyjáról gonosz hirt lehete hallani - 
És a király megindult világ-hódítani.  

"Övé volt már az éjszak, övé a napkelet, 
Indúla fegyverével megbirni a delet: 
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Görög földjére ronta, mélyen nyomult belé, 
Ott, mondom, egy mezőben tanyáját emelé.  

"Arannyal volt a bársony hímezve gazdagon, 
Maga a sátor állott vert arany rúdakon, 
Gyémántos foglalóit szorítá érc-csavar: 
Nem egykönnyen birá azt feldönteni vihar.  

"S im hirtelen - nem ingott se fű, se falevél, 
Déli álmát szunyadta minden fuvóka szél, 
Elfúladt a hőségben az ég lehellete, 
A legkisebb pehelyszál békén pihenhete;  

"S egyszerre, ím, a sátor, derült, fényes napon, 
Mint sokszinű buborék eltűnik a habon, - 
Egyszerre csak leroskad Etele sátora, 
Hogy ollyat földi ember nem látott még soha.  

"Remegve a hatalmas nézett az ég felé; 
Nagy gazdag áldozattal Istent engesztelé: 
De nem csapott fel a láng merészen, könnyedén, 
Mint sárkány mászott a füst a föld felűletén.  

"Egyszersmind Isten akkor súlyos igét ada: 
»Hogy elvész mind személye, országa és hada; 
Csupán egy, kit nem ismer, élő fia pedig, - 
Az megmarad, s hatalma ujan emelkedik.«  
"Most a rettenhetetlen, hallván e jós igét, 
Döbbenve forditá meg hadrontó seregét, 
Győzelme fele-utján megtére; ám jövet 
Száguldva ért elébe hazulról egy követ.  

"Örömhirrel köszönt be, (Átila is vidult): 
Királyné, Ríka asszony hogy már megszabadult 
Egy szép fiúval. Ez lőn a megjósolt Csaba, 
Kit, fiai közül, még nem ismert az apa.  

"De többé mégse hallók nevetni Átilát, 
Hordozva nagy szivében a végzetek nyilát; 
Csabára láttuk néha kissé mosolygani.- 
Azonban ujra indult világhódítani.  

"Háromszor még azontul, hogy e jóslat kele, 
Érezte Isten ujját megdöbbent kebele: 
Egyszer a Lek vizénél, hol ama csoda-nő 
»Vissza, Etel!« kiálta, - s nem mert átkelni ő.  
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"Másszor, hogy Katalonnak mezején folyt a vér, 
Hömpölyge gyászos árján ember, ló és szekér; 
Nyeregből ott magának máglyát emeltetett, 
Azt híve győzelmében, hogy már legyőzetett.  

"Harmadszor, Róma ellen hogy vitte harc-vasát, 
Tőbül kivágni készűlt a világ városát: 
De kardos ősz, csikorgva, fölötte megjelent, 
S megtérve a kapuktól, Átila visszament.  

"Ó, mondom én, halálos nekünk ez a halál! 
Ím bételik a jóslat - nagyon, nagyon talál: 
Itt fekszik a bizonyság -" tovább nem szólhatott, 
Ősz Torda nagy keserves sírásra fakadott.  

Mint nyári lanyha esső, szeméből folyt a köny 
Aláperegve tisztes szakálán, mint a gyöngy; 
Hallgatva jó-sokáig a három fő hun állt, 
Búsan hol egymást nézve, hol a nyugvó királyt.  

Végre szavát emelve Zoárd főkapitán 
Fölegyenesödék, mint növény a vész után: 
"Mit ér a bánat," ugymond, "vagy dőre lobbanás?" 
Istené a jövendő, emberé a tanács.  

"A megtorlást bizonnyal ohajtja mindegyünk: 
De vajh mikép nyomozzuk? és boszút kin vegyünk? 
Mert egy-két tolvaj szolga halála itt kevés: 
Nagyobb dolog van itten, nagy összeesküvés!  

"Megvallatám az őrsöt: mind olyan, mint a vak: 
Bejőni vagy kimenni senkit se láttanak; 
De bár, teszem, kerülne egy-két gaz cimbora: 
Ez-é nagy Átilának méltó boszú-tora?!  

"Ez-é a visszatorlás, mit szelleme ohajt? 
Mely égi sátorában kiengesztelje majd? 
Ó, vérnek itt özönnel áradni kellene, 
Mégsem vón' megtorolva Átila szelleme!  

"Nem mint bajnok, dicsően, esett el a csatán, 
Nem nyúgodott le, mint nap, piros vénség után, 
Orozva, böcstelen tőr ejté meg a királyt: 
Méltóan ki torol meg ily méltatlan halált!?  
"Talán hogy bűnös a gót, és mind a szőke arc: 
De jaj! vesztünkre válna most egy belföldi harc: 
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A hun szivét lesujtá réműlet és iszony: 
Hamar fejünkre telnék ama jóslat bizony!  

"S én nem tudom, ha népünk, hallván az igazat, 
Hogy így bukott el a hős, mint véres áldozat... 
Én nem tudom, mi lenne. Árúló aki fél: 
Mert lám a fű is hajlong, bárhonnan fú a szél.  
"Ha elfogy a nap és hold, vagy a föld méhe reng, 
Megbódul a közember, feje mingyárt kereng, 
Bujtó temonda támad, zavargás, pártütés: 
Mit nem csinálna köztük egy ily villámütés!  

"Talán épp' erre várnak az összeesküvők, 
Zavarosban akarván halat fogdosni ők; 
De már kezemben a fék, az összes hadi rend: 
Alig - mondom - merényök ha késő nem leend.  

"Siessünk hát betöltni a végzet nagy szavát: 
Királlyá tenni gyorsan távollevő Csabát, 
Számára én az ország hatalmát fölveszem, 
S ha megjön tenger elvből, kezébe leteszem.  

"De négyünk közt maradjon eskü alatt titok, 
Hogy Etelét galádul végzé ki orgyilok: 
Így mind a hun kevésbbé ijed meg és haboz, 
S nem tudva mire vélni, megretten a gonosz.  

"Azt költsük, hogy szivében felpattanván az ér, 
Álmában elborítá lehelletét a vér; 
Könnyű lesz eltörölnünk a gyilkosság jelét, 
Megtisztelvén sebekkel dicső nagy Etelét."  

Mindnyájan ott helyeslék amit Zoárd beszélt, 
Dicsérve szép szavakkal a gondos hun vezért, 
Véresküvel a titkot őrizni fogadák: 
Vérök az Átiláé közzé lecsorgaták.  

Legyen tanúja, mondák, amely éltet, az ég, 
A fáklya, mely kezökben sugáros fénnyel ég, 
A tiszta áldozat-víz, mely ott edényben áll, 
A föld, amelynek porába majdan Etele száll;  

Hogy, mint a puszta légben a szózat elenyész, 
Tűz által a veszendő, füstbe, hamuba vész, 
Mint vizben elmosódik minden salak, szemet, 
S a néma föld felejti, mit gyomrába temet:  
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Úgy törlik el bizony, a titok minden szavát, 
Felőle értesítni úgy nem fogják Csabát, 
Nehogy boszúra keljen apáért a fiú, 
Nehogy romlást okozzon egy belső háború.  

Erre ősz Torda táltos, meg a kádár Szabolcs, 
Etel sebét lemosták, fehérre mint a gyolcs; 
Forrás vizével a pap öblinté szennyeit, 
Hozzá, mint hegyi csurgó, csurgatván könnyeit. 
 

Negyedik ének  
Átila terítőn  
Immár az áldott szép nap feltünt, a szín-adó, 
Világot ékesítő, sötétség oszlató, 
Búbánat üldözője, halandók öröme, 
Sziv-lélek bátorító, az égre feljöve.  

De a hunok szemében fénye halotti gyász, 
A szép kies világot borítja sárga máz, 
Mint napfogyatkozáskor, idétlen félhomály; 
Búsan szédelgenek, mint pásztor nélkűli nyáj.  

Gyűl a királyi lakhoz tengernyi népözön, 
Áradva minden utcán, térhelyen és közön; 
Elképedt arccal egymást alig hogy ismerik; 
Csend vagyon: a közös jajt említni sem merik.  

Egyszerre most Zoárd a kaput felnyittatá, 
Fekünni a királyt benn sok ember láthatá, 
Láttára tompa jajszó, nyögés keletközött, 
Tovább-tovább morogván a tenger nép között,  

Zoárd pedig siratja Etelét hangosan, 
Mint egy sívó oroszlán, üvölt magánosan; 
Karddal megvérzi arcát, elmetszi fürtjeit; 
"Ó, én uram, királyom, miért fekszel te itt?  

"Avagy miért nem inkább sebekkel a csatán, 
Mint illik a vitézhez erős harcok után?! 
Miért hogy csöndes éjjel szakadt, meg vér-ered? 
Egy karcolás sem érte vitézi kebeled?  
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"Ne menj az ős elődök dicső honába így: 
Hunorhoz és Kevéhöz sebet mutatni vígy: 
Fogadd gyarló kezünktől ezt és még egyszer ezt..." 
Szól s a király szivébe hegyes acélt ereszt.  
Ősz Torda nem különben és Bulcsu, a derék, 
Átila barna bokros mejjét átalverék, 
Vérkönnyel tele sírták a holt sebek helyét, 
Így eltörölve szépen a gyilkosság jelét.  

*** 
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A ZRINYIÁSZ NÉPIES 
KIDOLGOZÁSA 

Első ének  
1  

Én, aki ezelőtt ifiú elmével 
Édes szerelemnek játszottam versével, 
Küszködtem Viola kegyetlenségével: 
Mostan immár Mars-nak hangosb énekével.  

2  

Fegyvert s vitézt zengek, ki török hatalmát, 
Ki meg merte várni Szulimán haragját, 
Ama nagy Szulimán rettenetes karját, 
Akinek Európa rettegte szablyáját.  

3  

Múzsa! ki nem földi rothadó laurus-ból86 
Viseled koszorúd, nem is gyönge ágból, 
Hanem mennyei, szent, fényes csillagokból 
Van kötve koronád, holdbul és szép napból;  

4  

Te, ki szűzanya vagy és szűlted uradat; 
Aki örökkén volt, s imádod fiadat, 

                                                      
86 Borostyán A. J. 
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Úgy mint istenedet és nagy monarchádat:87  
Szentséges királyné! hívom irgalmadat.  

5  

Adj pennámnak erőt, irhassak úgy, mint volt, 
Arról, ki fiad szent nevéért bátran holt, 
Megvetvén világot, kiben sok java volt, 
Kiért él szent lelke, ha teste meg is holt.  

6  

Engedd meg, hogy neve, mely most köztünk él, 
Bővüljön jó híre, valahol nap jár-kél, 
Lássák pogány ebek: az, ki istentől fél, 
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.  

7  

Az nagy mindenható a földre tekinte, 
Egy szemfordulásból világot megnézte, 
De a magyarokat főkép észrevette, 
Nem járnak oly úton, mint fia rendelte.  

8  

Látá a magyarnak állhatatlanságát, 
Megvetvén az istent hogy imádna bálványt; 
Csak, - szájára mikép eressze a zablát, 
Csak azon van, mikép tölthesse meg torkát.  

9  

Hogy ő szent nevének nincsen tiszteleti, 
Fia szent vérének köztük becsűleti, 
Jó cselekedetnek hogy nincsen keleti, 
Sem öreg embernek nincsen tiszteleti,  
                                                      
87 Fejedelem. A.J. 
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10  

De sok feslett erkölcs és nehéz káromlás 
Irigység gyülölség és hamis tanácslás, 
Fertelmes bujaság, fene rágalmazás, 
Lopás, emberölés, és örök tobzódás.  

11  

Megindult ezekért méltón ő haragja, 
Az Mihály arkangyalt magához szólítja, 
Kemény haragjában ígyen parancsola: 
(Ő szentsége előtt árkangyal áll vala.)  

12  

"Nézzed, ama kemény nyaku s kevély szittyák 
Jó magyaroktól mely igen elfajzottak, 
Szép keresztyén hitet lábok alá nyomták, 
Gyönyörködnek különb-különb vallásoknak.  

13  

"Pedig, bár tekintsd meg keresztyén világot, 
Nem találsz azok közt, kivel tettem több jót, 
Kihoztam Szittyából, mely nekik már szűk volt, 
Az én szent lelkem is őreájok szállott.  

14  

"Szittyaföldről, mondom, én kihoztam őket, 
Miként Egyiptomból a zsidó népeket, 
Hatalmas karommal verék nemzeteket, 
Szerte rontám vesztém ő ellenségeket.  

15  

"Tejjel-mézzel folyó szép Pannoniában 
Telepítém őket, jó Magyarországban, 
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És megáldám bőven, minden állapotban, 
Meghallgatám mindég, segítém dolgokban.  

16  

"Sőt vitéz szivvel is megáldottam őket, 
Ugy, hogy egy jó magyar tízet mást kergetett, 
Sehol nem találtak oly nagy ellenséget, 
Ki, mint por szél előtt, úgy el nem kerengett.  

17  

"Szentséges lelkemet reájok szállattam, 
A keresztyén hitre fiam által hoztam, 
Szent királyokkal is megajándékoztam, 
Békességet nekik, tisztességet adtam.  

18  

"De ők ennyi jókért - ah, nehéz mondani! 
Ah, háládatlanok! - és el merték hagyni... 
Urok istenöket el merték árulni, 
Ellenemre minden gonoszba merűlni.  

19  

"Ah, bánom, ennyi jót hogy ővelek tettem, 
Nemde viperákat keblemen neveltem? 
De immár ideje velök ismertetnem: 
Én vagyok ama nagy bosszuálló isten.  

20  

"Eredj azért, angyal, szállj alá pokolban, 
Válassz egyet ama dühös fúriákban,88  
Küldjed azt sebesen szultán Szulimánban, 
Juttassa magyarok elleni haragban.  
                                                      
88 Alvilági istennők, a régi rómaiak hite szerint. A. J. 
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21  

"Én pedig töröknek adok oly hatalmat, 
Hogy elrontja, veszti a rossz magyarokat, 
Hadd törje az iga ő kemény nyakokat, 
Míg meg nem ösmerik elhagyott urokat.  

22  

"Kiáltnak én hozzám s nem hallom meg őket, 
Sőt fogom nevetni siralmas ügyöket, 
Az ő panaszikra nem hajtom fülemet, 
Ő nyavalyájokra nem vetem szememet.  

23  

"Ez mind addig lészen, míg bosszút nem állok, 
Harmad-negyed ízig bűntetés lesz rajtok, 
Sőt, idején észbe ha nem veszik magok, 
Örökös haragom, átkom lészen rajtok.  

24  

"De, ha hozzám térnek, megbánván bűnöket, 
Halálról életre hozom ismét őket. 
Jaj neked, török, haragom vesszejének! 
Az vagy, de eltörlek, ha ezek megtérnek."  

25  

Most Mihály arkangyal kezde könyörögni 
És az igazakért igen esedezni. 
"Uram! jámborokat fogod-e rontani? 
És a hamisakért meg fogod-e verni?"  

26  

De az élő isten kész lőn megfelelni: 
"Te akarod-e én tanácsomat tudni? 
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Vagy mélyen elrejtett titkaim vizsgálni? 
Amelyeket neked nem lehet megtudni.  

27  

"Ostorom szolgámra nem tiltom, hogy szálljon, 
Kinek semmit sem kell törődni halálon, 
Akarom, hogy neki könnyebbségre váljon, 
És lelkének hűves enyhéül szolgáljon."  

28  

Nem felele többet árkangyal istennek, 
Hanem súgár szárnyát ereszté az égnek. 
Röpüle mindaddig és nem nyugovék meg, 
Pokolban Alektót89 amíg nem lelé meg.  

29  

Száz lánccal van kötve, száz bilincs a kezén, 
Kígyókból áll haja s kötelőznek fején, 
Véres, mérges tajték foly ki a két szemén, 
Dohos kénkő-pára jön ki rút gégéjén.  

30  

E furiát angyal most megszabadítja, 
Isten hatalmával annak ígyen szóla: 
"Alektó, az isten nékem parancsolja, 
Hogy küldjelek téged nagy Törökországba.  

31  

"Szultán Szulimánnak szálljad meg a szüvét, 
Neveld magyarokra ő haragos mérgét, 
Vigye rájok éles, rettentő fegyverét, 
Rontsa uraságát, nemzetök erejét."  
                                                      
89 A három fúria egyikének neve. A. J. 
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32  

Örül a furia, nem késik pokolban, 
Röpülését veszi nagy Törökországban. 
Éjfélkor érkezik Konstantinápolyban, 
Ottan beférkezék Szulimán házában.  

33  

S hogy inkább, hamarább elhitesse véle, 
És hogy megrettenést szüvében ne tenne, 
Magára nagy Szélim formáját öltötte, 
Szélim Szulimánnak atyja volt, mig éle.  

34  

"Fiam, te aluszol - így kezdé beszédét, 
"S nem vészed eszedben istennek kegyelmét, 
Hogy adott tenéked erőt, vitézséget, 
Jó észt, jó tanácsot és elég értéket.  

35  

"Aluszol te mostan és nem nézsz előre, 
Mely nagy felhőt kerget Károly90 te elődbe, 
És, hogyha idején nem vészed eszedben, 
Itt fogsz megnyomatni aluvó helyedben.  

36  

"Hígyed, hígyed az én megőszült fejemnek, 
Ha időt adsz nekik, téged elvesztenek 
Országostól kaurok,91 a hitetlen ebek; 
Mert, ha egyességök volna, van erejek.  

37  
                                                      
90 V. Károly római császár. A. J. 
91 Kaur, gyaur, így nevezte a török a keresztyént, a. m. hitetlen. A. J. 
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"Lesz is; mert alkusznak; de te menj őrájok, 
Ne késsél és ne hagyj üdőt alkudniok. 
Így rontatának meg tőlem mamelukok.92  
Így verém meg Campsont, s romlának szirusok.  

38  

"Kelj fel, éles kardot köss az oldalra, 
Indulj meg hadaddal tévelygő magyarra; 
Én leszek melletted, és minden dolgodra 
Vigyázok hűséggel s minden nyavalyádra.  

39  

"Bolondság tenéked kazulokra járni, 
Sok jó vitézt oda törni és rontani; 
A mi fátumunk azt nem hagyja romlani, 
Isten azon bennünk akar tanítani.  

40  

"Izmail énnekem sok boszúkat szerze, 
De ugyan megtörnöm végig nem lehete; 
Hát tenéked Tamma mennyi boszút teve! 
Nagy részét hadadnak ravaszúl megverte.  

41  

"De a magyarokon mindenkoron nyertünk, 
Nem is kell oly messzi oda fegyverkeznünk, 
Sem annyit költenünk, sem annyit vesztenünk, 
Se győzedelemben nincs mit kételkednünk.  

42  

                                                      
92 Itt és a következő versekben ázsiai és afrikai harcait emlegeti, 

melyek bővebb magyarázata nem tartozik a dologra. A. J. 
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"Ne félj, hogy segítse senki magyarokat, 
Mert jól ismerem én bolond kaurokat 
Míg nem látják égni önmaguk házokat, 
Nem segíti senki a szomszéd házakat.  

43  

"Ne félj; mert, lám mondom, én leszek melletted, 
Az szent Mahomet is vezeti kezedet. 
Osztán, édes fiam, a vitéz embernek 
Valamit engedni kell a szerencsének."  

44  

Igy Alektó szultán Szulimánnak szólott, 
S amely mérges kigyót a kezében hozott, 
Abból egyet szultán ágyába bocsátott, 
Nem nyugvék a kígyó, míg hozzá nem jutott.  

45  

Válláról mellyére, mellyérül szivében, 
Valamerre elcsusz, mindent hágy méregben, 
Gyujtja kemény szivét, s hagyja lángos tűzben - 
Hagyja hentergetni dühös kevélységben.  

46  

Nagy vígan Alekto eltünék ott mindjárt, 
Mert látá, haragra gyujtotta Szulimánt; 
Ő pedig felugrott: "Fegyvert! fegyvert!" kiált, 
Mert majd eszeveszett lőn Alekto miatt.  

47  

Kiált az Szulimán: "Oh te, bátorságra 
Ki engemet indítsz, ilyen nagy dolgokra! 
Nagyobb vagy embernél, noha ember módra 
Láttalak tégedet szólva, tanácsolva.  
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48  

"Készen van Szulimán, el is megyen oda, 
Ahová meghagytad, s kaurt rak halomba; 
Megfestem lovamat keresztyén vér-tóba, 
Rejtek városokat, várakat hamuba."  

49  

Felkelvén ágyából, rögtön parancsola, 
Hogy minden vezére táborban szállana, 
Válogatott néppel, kinek mily hatalma, 
Valaki bégséget vagy timárt tartana.  

50  

És hogy Drinápolyban, májusnak fogytára 
Az egész hadak mind szálljanak táborba. 
Futnak a csauszok fehér patyolatban, 
Hirdetik a hadat, minden országokban.  

51  

Azonban Szulimán űle jó lovára, 
S vezéreket híja magával divánra, 
Kertektől nem messzi egy széles halomra, 
Holott is beszéle nékik ily formára:  

52  

"Vezérek és basák, ti okos vitézek, 
Kiknek esze után sok birt népet nézek 
Ti vagytok tartói én erősségemnek, 
Ti meghódítói pogány keresztyénnek.  

53  

"Im, mi állapotunk látjátok, miben van; 
Erős birodalmunk nem henyélést kíván, 
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Amit karddal nyertünk, nem tartja meg diván: 
Fegyvert, erős vitézt ily nagy ország kíván.  

54  

"Evvel győzünk mi meg keresztyén világot, 
Amely inkább kiván fizetni harácsot, 
Hogysem vitéz módon reánk vonjon kardot, 
Evvel becsültetjük mi muzulmánokat.  

55  

"Mégis, bár nem sokan, kik ellenünk járni, 
S vannak, kik merészlik fogukat mutatni. 
Bolondok! nem tudják, hogy jobb megvallani 
Az erőtlenséget, hogysem kárt vallani.  

56  

"A magyarok ezek, kik fej nélkül vannak. 
Mint a törött hajó, széltől úgy hányatnak. 
Mióta elvevém életét Lajosnak, 
Sokan koronáért most is vonakodnak.  

57  

"Igaz, nem tagadom, ha egyesség volna 
Köztök, bizony nekünk nagy gondokat adna 
Az egynéhány magyar, és megcsorbítaná, 
Fényes koronánkat talán megrontaná.  

58  

"De isten ostora szállt mostan reájok, 
Fösvénység, gyülölség uralkodik rajtok, 
Nincs szeretet köztök, sem okos tanácsok, 
Kiért esőben van fényes koronájok.  

59  
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"Szemlátomást látjuk az isten irgalmát, 
Mert minekünk szánta magyar birodalmát. 
Mindenkor azután megtaláljuk Tammát, 
Rontsuk most a magyart s az ő birodalmát.  

60  

"Esküszöm én nektek az élő istenre, 
Mi fényes holdunkra s éles fegyveremre, 
Az éjjel Mahumet, én atyám képébe', 
Ezeket mind nékem okosan beszélte.  

61  

"Az Arszlán vezér is ír Budáról nékem, 
Hogy győzödelemben ne legyen kétségem, 
Ím az levelet is előtökbe tészem: 
Olvasd nagyfenn deák: hadd vegyük elménkben."  

62  

Itt egy török deák felszóval olvasván: 
"Győzhetetlen császár, a te rabod, Arszlán, 
Budai fővezér te kegyelmed után, 
Ír alázatosan, néked fejét hajtván.  

63  

"Ha tudni akarod keresztyének dolgát, 
Azok veszni hagyták magok állapotját; 
Károly gyűlésekről gyűlésekre magát 
Hordoztatja s nagyon forgatja hit dolgát.  

64  

"Nincs sehol kész hada, s nem is gondolkodik, 
Mint bolond, hogy talán valaha kelletik, 
Maximilián meg magyarok közt lakik 
Gondviseletlenül, csak eszik és iszik.  
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65  

"Az magyarok pedig leghenyélőbb népek, 
Egyik a másikat gyűlölik, mint ebek; 
Nincs köztök hadtudó: ha volna is, ezek 
A tisztviselőnek soha nem engednek.  

66  

"Uram! ha volt módod valaha az hadban, 
Nincsen most kevesebb ilyen állapotban; 
Ugy tetszik, hogy immár, itt Magyarországban 
Látok vérpatakot, sok kaurt halomban."  

67  

Meghallván vezérek az Arszlán tanácsát. 
Főképen császárnak elszánt akaratját, 
Senki tartóztatni nem meré az útját, 
Hanem minden vezér javallja szándékát.  

68  

Nem sok idő mulván, az nagy Ázsiábúl 
Sok had érkezék, kik voltak tengeren túl, 
Számtalan sok tatár meótiszi tótul; 
Ezek küldetének khán prekopitátul.  

69  

Ifiú Delimán vezére ezeknek, 
Fia az nagy khánnak, nagy fejedelemnek; 
Huszonötezer ez, és mind jó tegzesek, 
Sok százezer közül válogatott népek.  

70  

Könnyü had, és bátor, és gyors mint az árviz; 
Úgy tetszik, kezében mindenik halált visz: 
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Mert jó lova hátán csak jó fegyverben hisz; 
Nincsen tartalékja sem tűz, sem sebes viz.  

71  

Azt mondják, Delimán, mikor országokat 
Járt volna látásért, híres városokat, 
Galata városban látta szép Kumillát. 
Kumillát, a szépet, Szulimán leányát.  

72  

Kumilla szép haja megkötözé szivét 
Ifjú Delimánnak, s vele minden kedvét, 
Egy tekintet vevé el minden erejét, 
Úgy hogy nála nélkül nem kivánja éltét.  

73  

Akkor hazament volt, most szép haddal jött meg, 
Törődvén, a szép lyányt mikép nyerhetné meg; 
Véletlenűl szegény de megcsalatkozék, 
Mert addig elvevé Kumillát Rusztán bég.  

74  

Most már nyughatatlan, bánattal áll, vagy űl, 
Untalan szegénynek szeme keservvel fűl, 
Mely miatt a szíve, mint a hideg jég, hűl; 
Éltével halálba, bánatja közt, merűl.  

75  

Őrizd, Rusztán vezér, jól ettől magadat, 
Mert, mint dühös farkas, lesi halálodat, 
Az vitéz Delimán nem tűrheti búját, 
Kitölti, ha lehet, rajtad bosszuságát.  

76  
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A tatárok után öt roppant seregek, 
(Azt tudnád távolról, hogy sivó ördögök), 
Ezek is Drinápoly alá érkezének, 
Sok harcokon forgott vitéz szerecsenek.  

77  

Mindenik seregben hat-hatezer ember; 
Mindenik hárommal verekedni meg mer, 
Lova mint egy madár, maga mint egy tündér, 
Mert oly könnyen fordul, mint esti denevér.  

78  

Ezek Kazul basra jártak Szulimánnal, 
Ezek Lajos királyt megverték dsidákkal; 
Vitézek mind egyig, s nem fegyverderékkal, 
Paizzsal födözvék, sem sürű páncéllal.  

79  

Ezek előtt mégyen vitéz Amirásszen, 
Maga is fekete, lova is szerecsen; 
Az ő kedves lova Karabul, - kényesen 
Melyet ő járatott had előtt, s kevélyen.  

80  

Mondják, hogy Karabul nagy Arabiában 
Széltől fogantatott egy hires kancában: 
Hihető is, mert nincs se szélben, se lángban 
Gyorsaság, vidámság, mint e paripában.  

81  

Amirásszen után három fő kapitány, 
Egyik az Olindus, ki okosság után 
Ment mind nagyobb tisztre, s végre lett kapitány, 
Negyedik osztályé a szerecsen hadban.  
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82  

Sziriai király, az okos Menethám, 
Küldte másodikat: ez volt szép Hamviván; 
Szerecsenek közül jött az Szíriában. 
De vala harmadik kegyetlen Demirhám.  

83  

Demirhám, az erős, kinél erősb nem volt 
Sehol, valamerre Szulimán parancsolt, 
Mert ez gyökeréből nagy tölgyfát kirántott, 
Ököllel agyonvert egy nagy elefántot.  

84  

Ötödik Alderán, bátyja Demirhámnak, 
Volt gondviselője a szerecsen hadnak; 
Ez magyarázója volt minden álomnak, 
S Mahumet könyvének, hazug Alkoránnak.  

85  

Ezek után jőnek vitéz mamelukok, 
De szerencsétlenek, mert nincs nékik urok. 
Szulimánhoz nem rég estek, mint hódulók, 
A nagy s bő Egyiptus lévén az ő honok.  

86  

Kajer bég jön vélek, kit fővezérségre, 
Mehmet Junnusz basa nem kis szégyenére, 
Tett Szulimán császár; mert emettől féle 
S ily nagy tisztre vinni szolgáját nem merte.  

87  

Ezek húszezeren jó vitézek voltak, 
Vitézséget Tommem bejtől mert tanultak, 
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És noha sokféle nemzetekből álltak, 
Okos vezér alatt mind egyesek voltak.  

88  

Nem messze cirkászok, szinte szomszéd népek 
A mamelukokkal, hadi rendben jőnek; 
Ötvenkétezren ezek is lehetnek, 
Mert zincsiek, geták, barstok vannak vélek.  

89  

Magok választottak kapitányt magoknak: 
Hadverő Ajgász volt neve a basának; 
És bizony hiában nem nevezték annak, 
Mert ez volt oka sok nemzet romlásának.  

90  

Ajgász basa után jőnek zagatárok, 
Legbenső Szittyából származott tatárok, 
Hiszik az alkoránt; de zöld patyolatjok 
Mutatja, ki török, kik pedig tatárok.  

91  

Ellepték a földet ezek, mint az hangyák, 
Vagy széles mezőben a búza kalangyák; 
Mindenütt villámnak csupán nyilak, szablyák 
És mindent rettentnek a lobogós kopják.  

92  

Ezek olyan helyre soha nem fordultak, 
Fegyverrel amelyet meg nem hódítottak; 
De inkább azt mondom, hogy elpusztítottak, 
Valamerre ezek világban jártanak.  

93  
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Sőt mikor törökre ezek föltámadtak, 
Csaknem teljességgel őket elrontották. 
De mi bűneinként rajtunk maradtanak, 
Istentől ostorul mert ők hagyattanak.  

94  

Lám szittya Tamerlán megveré muzulmánt, 
Eleven fogá meg a Bajezid nagy khánt. 
Akkor is láthattuk az isten hatalmát: 
Csak játékul tartja embereknek dolgát.  

95  

Soha az szittyákat senki meg nem verte, 
Ő veszedelmöket senki meg nem érte: 
Mithridates király háborgatni merte, 
De, mondd meg énnékem, mit vihete végbe?  

96  

Hallották Rómának kevély nagy hatalmát, 
Magokon soha nem látták birodalmát: 
Nagy Sándor is látta szittyák bátorságát, 
Mily nehezen vett meg tőlük egy kősziklát.  

97  

Négy táborban ezek jártanak ékessen, 
Mindenikben vala húszezer, tegzessen; 
Egyiknek parancsol fekete szerecsen, 
Hármának Uldair, Lehel és Turáncsen.  

98  

Ki számlálhatná meg az tenger fövényét? 
Vagy Hercyniának számtalan levelét? 
Az számlálhatná el Szulimánnak népét, 
Az írhatná meg is roppant sok seregét.  
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99  

Mert valaki hallá: haddal megy Szulimán 
A keresztényekre, s vele sok muzulmán, 
Mindenik siete haddal császár után, 
Mindenik örvende kaur megromlásán.  

100  

Mert szép Indus vizén túl török nem lakik, 
Sem ő császárjoknak e föld nem adózik: 
Mégis ím eljöve király Atapalik, 
Mert akarja látni, keresztény mint romlik.  

101  

Jaj! hová fog ez a nagy felhő omlani? 
Mely világszegletre fog ez leszakadni? 
Isten nagy haragját hogy meg fogja látni, 
Aki ezt magára jőni fogja látni!  

102  

Mint az eget felhő, ellepé az földet 
A sok roppant sereg és idegen nemzet., - 
Még nem vettük számba ázsiai népet 
Sem az európai hadakozó sereget. - 
 

Második ének  
1  

Budai fővezér meghallá, Arszlán bég, 
Hogy ő tanácsából megbomlott békesség; 
Gondolá, mindenben árt késedelmesség, 
De leginkább hadi dolgokban a restség.  
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2  

Az ő elméje is vala nyughatatlan, 
De okosság nélkül, azért állhatatlan, 
Ő minden dolgában volt igen oktalan, 
Azért is rosszúl járt minden ő dolgában.  

3  

Ura híre nélkül sok hadakat gyüjte, 
Mert avval kegyelmét nyerni reménylette, 
Hogyha kaurokat addig megverhetné, 
Vagy tőlök valamely kővárat nyerhetne.  

4  

Nyilván mondja vala: megszállja Palotát, 
Senkitől nem rejti, titkolja tanácsát, 
Sőt kérkedik vala: lerontja bástyáját 
És elvágja vitéz Túri Györgynek nyakát.  

5  

Azonban dühösen összegyüjté hadát, 
Valaki köthetett oldalára szablyát; 
Így mindig bővité vezér az táborát, 
Rövid nap számlála tízszer ezer szablyát.  

6  

Megszállá Palotát vezér ennyi néppel, 
Sok ágyúval, elég tűzi mesterséggel; 
Időt nem mulatván sok ágyúlövéssel, 
Kezdi Móre bástyát törni keménységgel.  

7  

Szégyenli a Túri, hogy vagyon kőfalban 
Sáncolva, - szeretne lenni csak táborban. 
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Mint erős oroszlány nem késik barlangban, 
Ha fekve találják gyors vadászok abban:  

8  

Kiugrik haraggal, sok erős dárdát ront, 
Vadászt halomban mar, erős hálókat bont, 
Valamerre fordul, piros vért sokat ont; 
Így cselekszik Túri, kit török had boszont.  

9  

Benn jó rendet hagyván, maga kétszáz fejjel 
Palotából kijő, mind híres vitézzel, 
Törökre ráüte okos merészséggel, 
Sokat bennek levág, vitéz keménységgel.  

10  

Istrázsát nem talál, mert bizvást alusznak, 
(Éjfélkor vala ez) s békével hortyognak; 
Nem félnek Túritól, rá sem is gondolnak 
Hogy a magyarok ily dolgot próbáljanak.  

11  

Kurt aga legszélről a vár felől vala, 
Bolond merészséggel sátort ottan vona, 
Háromszáz janicsár körülötte hála, 
Ezekre Túri György bátran rárohana.  

12  

Százötvenöt török csakhamar elesék; 
Aga is álmából alighogy kiugrék, 
Mert este vacsorán sok húzamost ivék, 
Túri György vesztére nagy sokat esküvék.  

13  
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Mezítelen karddal kiszökék sátorból, 
Kiált segítséget, melyet vár Arszlántól, 
Kiáltja társait a sátorok alól; 
De mindennek nagyobb gondja van magáról.  

14  

Szintén immár lóra ugrani akara, 
Hogyha még Arszlánhoz táborba futhatna: 
Ott éré Tót Balázs, s a fejét lecsapá, 
S az ő szép sátorát a magyar megrablá.  

15  

Mély álmában jancsár sok megölettetik, 
Álomból halálba, nem is messze, ugrik; 
Teli gégéjeből soknak a bor omlik, 
Részegség jutalmát mindnyájan ott veszik.  

16  

Háromszáz közűl csak tizenöt szalada, 
Ki Arszlán vezérnek efelől hirt ada. 
Haragjában csaknem ő kettészakada, 
Gyorsan kétezerrel afelé szágulda.  

17  

Palotába Túri de már bement vala, 
Azért Arszlán vezér ottan nem találta; 
De láta sok török vért ottan omolva, 
Holttest, romlott sátor, sok hevert halomba.  

(Több nincs)  

*** 
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AZ UTOLSÓ MAGYAR 
1858 

Első ének  
I.  

Hol ősz fejét agg Iremel93 
Mint óriás ütötte fel 
S a messze puszták őrekint 
Ural hegységin eltekint, 
Élt hajdan egy maroknyi nép. 
Mint ősei romlatlan, ép, 
Mint ősei szilaj, szabad, 
Akár viselni bősz hadat, 
Akár megűzni a vadat. 
E múlatság, ama veszély 
Volt nála szükség, szenvedély: 
Ezzel tartá fön életét, 
Azzal faját, kis nemzetét, 
Mely elszakadt testvértelen, 
Apadva, fogyva szűntelen. 
E nép ajkának ottkörül 
Siket vala mindannyi fül; 
E nép fülének - bárha szólt, 
A szomszéd ajka néma volt: 
Hegyen, völgyön, lapályokon 
Lakott ember - de nem rokon. 
S mind szűkebb lőn a szűk határ, 
Nyomá összébb mongol, tatár, 
Vérszomju, hűtlen, ronda nép, 
Résútszemű, ebarcu kép, 
Harcon veszett, békében ál: 
Így is halál, úgy is halál.  

II.  
                                                      
93 Az Ural hegylánc egyik csúcsa, délnek. A. J. 
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Nem büszke várak láncöve 
E tartomány határköve; 
Nem védi sánc, nem védi fal 
Emberrakott bástyáival; 
Nem dárdaerdő a fokon, 
Nem gályaraj hullámokon; 
Nem a tömeg, a százezer, 
Mely zsoldon él, zsoldért vesz el. 
De bástya itt, de védtorony 
A sziklafal, függő orom, 
Felbukkanó szirt, kőhasáb 
   Mely az útnak utját elállja, 
Azt mondja néki: ne tovább! 
   Csak keselyű és zerge járja. 
Néhol a bérc kettészakad, 
Csekély víznek nagy útat ad, 
Mélyen, csak mintha rémlenék, 
Felcsillan a sötét fenék. 
Néhutt a völgy, ösvény nekűl, 
Jeges barlangba menekűl, 
Vagy vaskapun csuszamlik át, 
Hol tóba veszti önmagát. 
Sehol egy út, egy vadcsapás, 
Csak az, mit a zuhatag ás, 
Hol a folyó, kő és porond 
Lábnak veszélyes, csalfa pont. 
És mintha nem, kik lábon járnak, 
Hanem csupán szálló madárnak 
Alkotva lenne itt a föld: 
Mindig ziláltabb arcot ölt. 
Itt tornyosúl, ott megsülyed, 
Itt öble van, ott kidülyed 
Széthányt idomtalan idom, 
   Mind összevissza heverő, 
Ahány darab, megannyi rom: - 
   Vagy minth' az alkotó erő 
Midőn hegyet gyúrt és rakott, 
Elszórta voln' az anyagot.  

III.  

De fönn, e zord héjon belül, 
Szelídebb tartomány terül. 
Még ott tavasz, még enyhe nyár, 
   Még van virány és legelő, 
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Hol méh zsibong, száz csorda jár, 
   Mély völgyeken fehérelő. 
Itt él e nép. A nyáj, a vad, 
Mit völgye táplál, berke ad, 
Az édes méz; a telt köpű, 
Mit nyújt zamatos hegyi fű, 
A tiszta víz, a tiszta lég, 
Másnak kevés - neki elég. 
Nem is vagyonnak éhe-szomja 
   Bőszíti rája ellenit: 
   De, mert egy nép független itt, 
Kell jőni másnak, hogy lenyomja, 
És jő, felváltva, idegen, 
Örök harc foly a széleken, 
S ha zajja nem mindegyre hallszik 
A béke ott nyilt szemmel alszik: 
Ott minden egyes szemfül őr, 
Vállán tegez; övébe' tőr, 
S jaj annak, kit balsorsa hoz 
E hegylakók buvóihoz, 
Ki zergelábon felhatol; 
Jaj annak, mert szörnyen lakol! 
Utjába ejté az a sírt, 
Utjáról nem visz, élve, hírt.  

IV.  

Ogmánd parancsol itt, az ősz, 
   Ogmánd javall, int és vezet, 
   Mióta az emlékezet 
A multba visszamenni győz, 
Az egy-ívásu emberek 
Öltője porban szendereg, 
Csak itt-amott áll még egy-egy, 
Mint vén fa, bokrokkal elegy. 
Ő a törzs feje, bölcse, papja, 
Kezében a bot és a szablya, 
Itél, varázsol és fenyit, 
Emészti a hon ellenit. 
   Ő híja fel, vész idején, 
Az elhunyt ősök szellemit, 
   Kik a holtak nyugvó helyén: 
Forrásvizeknél és berekben, 
Tanyáznak láthatlan seregben. 
De Ogmánd látja azokat, 
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Tőlök tanácsot kér s fogad: 
Mi szolgál a kis nép javára, 
Mi lesz pedig romlása, kára. 
Ő fejti meg a szent diófa 
   Héján levő irásokat, 
Hol a nemzet törvénye róva, 
   S halált, vagy éltet osztogat. 
Ő áldoz, a néptörzs ha gyűl, 
Folyókutnál, kövek körűl, 
Juhot, tinót, vagy harci mént. 
Idő és alkalom szerént. 
Az ő szeme virraszt, vigyáz, 
Ha szétterűl az éji gyász; 
Az ő füle mindenha résen, 
Jelt adva bármi zendülésen; 
S ha karja már lankadva sújt: 
Erőt ezrek bizalma nyújt.  

V.  

Még nem pirult a völgyi domb, 
Még nem neszelt nyáj és kolomp, 
Midőn a tiszta csendes ürt 
Felbúgta zengő bérci kürt. 
Ogmánd hegyormi fészkinél 
A hang csodás hatalma kél 
Öblén kivájt fenyősudárnak: 
Négy sarkihoz a láthatárnak: 
Amerre nap támad s el-űl, 
Amerre dél s árnyéka dűl. 
S oromrul a hang száll oromra, 
Megbődül a mélységek gyomra, 
Minden tető visszhangot ad, 
Minden tetőn új kürt riad, 
Zengésük szájrul szájra megy, 
Tovább, tovább kondúl a hegy, 
Míg a legszéleken hal el 
A híradó, vagy harci jel. 
És minden férfi talpra szökken, 
A dárda kész, az íj kezökben, 
Csípőiken a bőrtegez 
Halálvető nyíllal degesz; 
Így áll ki mind - egy bérci vad, 
Mely kétes hangra felriad, 
Nem tudja: víni? futni kell? 
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A szem villog, az arc figyel, 
Az orrnyilás tágulni kezd, 
A fül megérez bármi neszt, - 
Így áll ki a hajlék előtt, 
Várván a messzibbről jövőt. 
Mi lesz a hír? mi lesz a baj? 
Nemzettanács? vagy harci zaj? 
Vagy Ogmánd apa - mint szokás - 
Vakon riaszt? nem új fogás. 
Mi lesz a hír? - S mint hangyaboly, 
Középre a had összefoly: 
Mint bérci kő, pereg, pereg, 
Míg rendben együtt a sereg.  

VI.  

Fönsíkon áll a nagy diófa, 
Vész és idő ellen megóva, 
Idő és vész dacára ép; 
Annak körébe gyűlt a nép. 
A barna törzs egy szirttömeg. 
   Mintegy a kőnek folytatása, 
   Hová mély gyökerit beássa, 
S szétroppanástól őrzi meg. 
Az ágak - egy élőfa mind, 
Árnyékot messzeföldre hint, 
És míg alant szellő se jár, 
Fenn zúg, köszönget a sudár. 
Ott fészkel a turul, - lakása 
Az égi felhők állomása; 
Ott még nem járt ledér suhanc, 
Vagy élet nélkül lezuhant, 
Mivel szent a fa és madár, 
   A nemzet-ág védelme, őre; 
   Jaj volna ott... a vakmerőre 
Isten nehéz haragja vár! 
Fenn zúg a lomb, himbál a galy, 
De néma, veszteg lent az alj, 
Szellő sem ing, fő sem neszel, - 
   S mely a hegyormot ellepi, 
Döbbenve vár a nép-ezer, - 
   A hallgatás oly ünnepi! 
Mit zúg a lomb? a szent tető? 
Szava kinek lesz érthető? 
Szerencse bal? szerencse jó, 
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   Mi a nemzetre jőni fog? 
S mit nyelve zeng, a millió, 
   Midőn az éggel társalog?...  

VII.  

Egyszerre, mint hullámgyürű, 
Megimbolyúl a népsürű, 
És a fehér díszben kelő 
Sátorbul Ogmánd lép elő. 
Felzeng az üdvözlő moraj, 
Tovább-tovább gördűl a zaj; 
Ő áll s a népen eltekint 
És várja, míg csend lesz megint 
Baljának a dús markolat 
Méltóságos nyugalmat ad; 
Jobbját alásimítja békén 
Omló szakálla tisztes ékén; 
És szólni kezd, - és míg beszél, 
A hallgató lehellni fél, 
Minden szem őreá szegezve, 
Az ő szaván csügg minden eszme. 
És míg a nép szivét, eszét 
Kényin vezérli a beszéd, 
   Királyi termetét fedő 
   Ruháján nem rendűl redő, 
Alig moccantja jobb kezét; 
De arca, mint bű-lámpa, gyúl, 
Áttetszik és átvékonyúl; 
Arcon, szemekben, homlokon 
   Fel-felcsap a mély lelki tűz; 
   Fény és homály játékot űz 
Az átvilágló izmokon; 
És a beszéd, mit ajka tesz - 
Annak erőtlen mássa ez:  

VIII.  

"Mindnyájan, összegyült sereg, 
Hallgass reám, ifju, öreg: 
Ti bátrak, fegyverfoghatók, 
Ti bölcs vének, tanácsadók: 
Nagy a dolog és szent a hely; 
A szó enyim: nép! te figyelj: 
   Szemem ha végig járatom 
E nemzeten, kicsiny hadon, 
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Nem sejtek itt magam korút, 
Nem hogy talán vénebb sorút. 
Imhol Csatár vagy Dengeleg, 
Imhol Szerind: ő mondja meg, 
Ha birt-e ívet ajzani, 
   Vagy szürke vadra menni bátran, 
   Midőn én már hadakban jártam, 
Mongol- s tatárra hajtani? 
Ki az?... de egy sincs, bármi vén, 
Felnőni hogy ne láttam én; 
Útam legtávolabb ered, 
   Én már futék, midőn ti nem: 
Én a folyó, ti az erek, 
   Később találkozók velem. 
No hát, a kis folyam, az ér 
Ne bánja, ha nagyot kisér; 
No hát, az ép, az ifju tag 
Ne bánja, hogy vezérli ag; 
Mert érve jó az értelem, 
   Tanúlva jő meg a tanács, 
Midőn gyengűl a testi szem, 
   Lát jobban a tapasztalás, 
Az én szemem is elborult, 
Hamar elveszti a turult, 
Nem látja már, mint néhanap, 
Midőn a fényes égbe csap; 
De lelkem Isten megnyitá, 
Határait megtágitá, 
Hogy nézze, mit homály fedez, 
Azt, ami volt, mi van, mi lesz; 
Hogy hasson el, hová nem ér 
A leghatalmasabb szem-él; 
Hogy lásson egy, midőn sokat 
Vakság borít, csak tapogat; 
Hogy lásson ő, és nála ti, 
Hirben nagy ősök magzati.  
IX.  

Mert nagy vala, nagy mind - az ős 
Nemcsak regél a hegedős. 
Világbiró Etel hada 
Nem kósza hírből támada. 
Országa négy tengerre dölt, 
Közbűl övé volt mind a föld, 
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Sok nagy folyó abban futott, 
Belőle ki - egy sem tudott. 
Etelvíztől addig, hun a 
Gyors Tisza foly, regés Duna, 
Egy volt a nép - bár kún, avar, 
Egy volt a nyelv: és ez magyar. 
Ott megdöfé Etelt kaján, 
   Hű népe is romlott vele; 
De nyomdokin támadt Baján, 
   Országa új hírben kele; 
Mig ő is tova költözött - 
Hiú árnyék, bús lomb között! 
Akkor a szent folyó, Etel, 
Vizét mélyen kavarta fel, 
Haraggal hányt sötét habot, 
Elrejté a fényes napot; 
Akkor a nép, az ős rokon 
Felháborult a partokon: 
Viszály dúlá meg a magyart, 
Kettéhasont, kettőt akart, 
Jerünk - kiált egyik fele - 
   Megűlni a földet jerünk, 
Mit ránk hagyott Úr-Etele! 
   Vesszen, ki ellent tart velünk! - 
Ne menjetek! ne hígyetek! 
Zárja ki a szót fületek! 
Piros volt a folyam s mező, 
Magyarságnak temetkező. 
Nagy volt Etel, nagy volt Baján, 
   Világ rettegte fegyverök: 
   De földjük, im, nem lett örök: 
Ti lesztek-é nagyobb talán?... 
S már szóba ferde szó akad, 
   Már szembe szem nyilat lövel, 
   Már cseng a kard, boszút növel, 
Önvériben dühöng a had, 
Midőn Álmos vezér ki-vált: 
"Eszeveszett magyar! - kiált - 
Nincs nép körűl, nincs halni harc. 
Hogy így a ten-húsodba marsz?... 
Nem úgy, nem úgy, édes felem! 
Ki jót akar, jőjön velem; 
Ki nem akar - az is szabad, 
Áldás reá: jön, vagy marad! -" 
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Ily szóra megdöbbent kiki, 
Felvont iját nem lőtte ki, 
Suhantában a kard megállt, 
Féken ragadta a halált; 
A dőre dac meglohada, 
Kemény nézés megolvada, 
Vér-búcsuját könnyel zokon 
Fejezte bé rokon s rokon. 
Hét törzs kivála mindenestül, 
Megvála, mint tagok a testtül; 
Álmos Etel földjébe ment; 
Etelvíznél maradt Levent.  

X.  

"Ő az, Levent, a hír fia; 
Kiről dalt zeng a dalia, 
Kitől nemem leszármazik, 
Mint a fa, mely elágazik. 
Ha van méltó egy csöppnyi vér, 
Szivemben mely valamit ér; 
E kar, ha benne volt erő, 
Tatárölő, mongolverő; 
Tisztem a nép előtt ha van, 
Tanácsom nem tanácstalan; 
És ha mi jobbá, ha mi szentté 
Tesz engemet: az a Leventé. 
Őtőle én, - őtőle ti! 
Az ő hadának nemzeti, 
Kik vele osztának harácsot, 
És vele űltek egy tanácsot, 
Míg Etel őket uralá, 
   Szabad folyam, erős magyart, 
S még nem hajolt bitang alá 
   Az ősi szék, a rónapart. 
Ott laktak ők, - nem egy marok. 
De nagy nemzet, - a magyarok: 
Övék volt mind: a víz, a tér, 
Hová a menny kék sátra ér; 
Az édes fűvü legelők, 
A zöld tanyák, friss delelők, 
Nyáj és gulya temérdeki, 
(A puszták bárány fellegi); 
Vad ménesek falkája sok, 
Kivel nem birt had és hurok, 
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Hol a csikó széltől fogant 
S vadan nevelte ősi hant; 
Bő martalék: ezüst, arany, 
Rabszolga, rabnő számtalan, 
Becses szőnyegmarhák, minőt 
A déli fárz, a hindu szőtt; - 
Egyszóval, mindenféle kincs, 
Mellyel nép dús, - szegény, ha nincs. 
Soká fénylett köztük Levent, 
S midőn e hosszu nap lement, 
Soká azontúl is nyomán 
Boldog maradt a tartomány. 
Mert, bár megoszlott a magyar, 
S ki jobbja volt, elvált a kar: 
Bár elszakadt, és megfogyott: 
De birta még az elhagyott, 
Még harcait megtisztelé 
Minden faj a négy sark felé. 
Míg szörnyü Dzsingiz és hada 
Mint döghalál, feltámada. 
   Nyomán lehervadt fű, virág. 
   A félvilág 
Másik felére roskada. 
Nép, nép után dölt meg alattok - 
És a magyar - ti vagytok!  

XI.  

"Még nem porolt a vész szele, 
Vihar-Dzsingiz még nem kele; 
Apáink a völgyek lesét, 
Mint rókafaj, nem keresék: 
Midőn egy nap az Etelen 
Zarándok férfi megjelen, 
Hozván nekik hirt messziről, 
Az elszakadt vérek felől 
Szemnek idegen volt az ősz, 
De fülnek édes ismerős. 
Fedé alakját durva öltöny, 
Ember olyat nem lát e földön, 
Daróca hosszu, barna-pej; 
Egy köntössel ruházva fej, 
Tarkó, derék s a többi rész; 
Fedetlen csak az arc, a kéz. 
Csipőit nem övezte szablya, 
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Öve silány kötél darabja; 
Fegyver helyett csak gyámoló 
Hosszú bot a kézbenvaló; 
Nem is volt rajta semmi vas, 
Tekintete nem harcias: 
Szakálla simán összefolyt, 
Ajkán ezüstből függe rojt; 
Békés az arc, szivet nyerő; 
Táltos vala - szent ember ő. 
De mint az édes anyatéj, 
Mit csecsemőnek szívni kéj - 
Hozzátapad kacsóival, 
Kis lába fickánd, mint a hal -; 
Úgy folyt magyar nyelvén a szó, 
Testvéreink hirét hozó; 
És aszerint csüggött szaván 
A hű rokonszív, mind ahány. 
Beszélte a múltat s mait: 
A bujdosók nagy harcait; 
Hogy vítta meg a kincses Kárpát 
Havas bércét Álmosfi Árpád; 
A szép hazát, mely Etelé, 
S örökje volt, hogyan lelé; 
Világgá onnan a bitangot 
Hogy űzte, mint gyors szél katangot. 
Beszélte még a tisztes ajk, 
Árpád nemén hogy kele Vajk: 
Ez koronát fejére tőn, 
István nevet viselni vőn; 
Népének ez törvényt ada, 
Nagy volt tanácsa, mint hada; 
Elődi nyertét örökűl 
   Megállatá, hogy a magyart 
Duna s Tisza két víz mögűl, 
   Mig napok, éjek lánca tart, 
   Ne űzné ki se csel, se kard. 
Igy több királyt az idegen, 
Számlála húszat kereken; 
Felhozta Endrét, barna Bélát, 
Dicsérte László hős acélát, 
És többet ily neven sokat 
Említ vala, meg másokat, 
Kit tettiről, kit névszerint, - 
Árpád hatalmas vére mind. 
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Most Béla - mondá - huszadik 
Király immár uralkodik: 
Alatta rend, alatta béke, 
Rablónak ott nins menedéke; 
Kövér a nyáj, dús a tanya, 
Fiút öröm ha szűl anya; 
Kard éle ott ritkán szegik, 
De fényét messze rettegik; 
Nagy és kicsiny bizvást örülhet, 
Országol a törvény, becsűlet, 
Hűség virul, álság pirul, 
Mert Béla - mondá - ott az úr.94  

XII.  

"Száz éve már - lehet, korább; 
Száznak felével szaporább - 
Midőn Etel sik fövenyén 
Imigy beszélt a jövevény. 
Azóta Béla - hol van ő? 
Porábul lenge fű ha nő; 
Hol a követ, a hírhozó? 
Tovább lehellém: puszta szó. 
A nép se nép, mely akkoron 
Őt hallgatá közös toron, 
Amely körötte gyűlve gyűlt; 
Vén, ifju, férfi, nő vegyűlt, 
Körűltolongván a helyet 
Mint szomju nyáj hűs kútfejet. 
S mint elszakadt nyáj össze sí, 
   Fél a fele, társ társa végett 
   Boldog mezőn is visszabéget. 
Szagát a szélben keresi: 
Úgy fájdult a nép szíve meg, 
Édes ohajtásban remeg, 
Övéihez lobban szerelme, 
Mint láng felé a lángnak nyelve, 
És szó szülemlik hirtelen, 
Támad örömzaj Etelen, 
Ajakról mind ajakra száll, 

                                                      
94 Dum licuit, tua deum viguit rex Bela potestas: Fraus latuit, pax 

firma fuit, regnavit honestas. IV. Béla sírkövén. A. J. 
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Egy nyíl az, mely lelket talál: 
Menjünk!--------------  

   De Dzsingiz és hada 
Hogy elborítá a világot, 
Utban, szegény nemzet, kivágott 
Vagy lőn hegyek bújó vada. 
   Hanem az egy szó most is él; 
Szivemben itt most is beszél; 
S nem mondaná már a tiétek? 
Ti e szavat nem értenétek? 
Hogy csöpp felé siet a csöpp, 
Közzészakad, ha társa több, 
Hogy lánghoz a láng elegyűl, 
Köd, pára nagy fellegbe gyűl; 
Apró fövenyből nő a part, 
A nyáj, a csorda összetart: 
Csak a magyar húz szanaszét, 
Amennyi törzs, megannyi nép! 
Veszünk, enyészünk, olvadunk: 
Jobb egyesűlni, míg vagyunk. 
Lent, merre száll a téli nap, 
Még van magyar föld, nagy darab; 
Mert nem való, hogy Dzsingiz átka, 
Mint híre jött, azt is kivágta: 
Van még nemes boldog rokonság, 
- S vízzé a vér nem válhatik  

   Honunk az, hol magyar lakik - 
Szavamra íme a bizonyság!" 
.................................... 
.................................... 

Itt vége szakad a mű kidolgozott töredékének.  

A mese további folytatása és befejezése ez lett volna:  

I. Miután Ogmánd, elbeszélése által, felgyújtotta hallgatóiban a 
vágyat Magyarországra költözni: előléptet egy barátot, ki szintén 
Magyarországból jött, beszél nekik sokat Lajos királyról, ki már 
negyven év óta dicsően uralkodik, ki őt is küldte az ázsiai rokonok 
fölkeresésére, hogy híja Magyarországra, testvéreikhez. A barát 
beszéde úgy hat a már különben is elkészült kedélyekre, hogy rögtön 
elhatározzák a kiköltözést, csupán arról kell még tanácskozniok, 
hogyan eszközölhessék ezt Kipcsakon, a tatárok földén keresztül, 
mely Lajos országától őket elválasztja.  
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II. A véletlen segítségükre jő. Kipcsak urának, a tatárok királyának 
fia, fényes kisérettel útban van Timur Lenkhez, ki már (1366 óta) 
hatalmasan uralkodik Szamarkandban. Útja a magyarok bércei alatt viszi 
el, ezek megtámadják, kíséretét levágják, magát elfogják. Igen jó 
alkalom most már a fogolyért kialkudni a szabad átkelést Kipcsakon. E 
célra követeket küldenek a tatár királyhoz, aki kénytelen beleegyezik, 
de mire a követek hazaérnének, Ogmánd leánya a tatár király fiát 
szerelemből megszöktette. No, a magyaroknál törvény van, mely halállal 
bünteti a nőt, ha csak férjhez is megy idegenhez: mi büntetés vár most 
Ogmánd leányára, ki épen megszöktet ily nagyfontosságú rabot! Ogmánd, 
keserű szívvel, de példát kell, hogy adjon. A leány halálra van 
ítélve.  

III. A tatár király azonban, felbőszülve a történt dolgon, és Timur 
parancsától is ösztönözve, fiát küldi nagy sereggel, hogy hódítsa 
meg s törölje el a föld színéről a maroknyi magyart. A király 
föltételt szab: hogy adják neki feleségül a leányt, s ismerjék el 
a Timur felsőbbségét: úgy békén maradnak. A magyarok halálig való 
ellentállásra határozzák magukat: s Ogmánd, kiben eddig az atyai 
érzelem küzd vala a törvény szigorával, most feláldozza érzelmét s a 
leányt megöleti. Erre a tatárok megkezdik a támadást, elkeseredten 
foly a harc - minek vége, hogy a magyar egy lábig elhull, maga Ogmánd 
is, az utolsó magyar, egy barlangban, hova legutoljára vonult, a tatár 
királyfi keze által elesik. A. J.  

*** 
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BUDA HALÁLA 

Hún-rege  
1863 

Jelige:  

(Ethela) Budam fratrem suum 
manibus propriis interfecit... eo 
quod... metas inter fratres stabilitas 
transgressus fuerit dominando.  
Sim. de Keza Chron. Hung. 

Első ének 
Buda király megosztja öccsével95 az uralkodást  
Hullatja levelét az idő vén fája, 
Terítve hatalmas rétegben alája; 
Én ez avart jártam; tűnődve megálltam: 
Egy régi levélen ezt irva találtam.  

Már Keveházába96 Bendeguz megtére, 
Rof97 is oda szállott, jó Buda testvére; 
Most Buda országol (mert ő vala közbül) 
Atyja örökségén három fia közzül.  

                                                      
95 Megszoktuk Budát ifjabb testvérnek képzelni, de csakis megszoktuk. A krónikák 

egyszerűen frater-t mondanak s az lehet a bátya, öcs egyaránt. A Nibelung 
Blödé-e, igaz, fiatalabb; de az nem történet. Thierry Amadé (nem tudom mi for-
rás után) határozotta Budát nevezi frére aînének. Hogy tárgyamra nézve e föl-
vétel igen háládatos volt, az olvasó meg fog győződni. A J. 

96 A hunok fejedelmi temetője. A. J. 
97 Így nevezem (Szabó Károllyal) azon hun királyt, aki Rova, Reuva, Ruas stb. 

név alatt fordul elő az évkönyvekben. Valószínüleg Rof helység tartja emlékeze-
tét. A. J. 
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Tisza-Duna síkján, Zagyva folyó mellett, 
Sátora egy dombon kék égre szökellett; 
Ez vala a város, ez Buda királyi 
Lakhelye, faművü sátor-palotái.  

Nem szorul e város tetemes falakra, 
Nagy henye kövekből nincs együvé rakva; 
Az erőnek szolgál kirepítő fészkül, 
Nem a pulyaságnak biztos menedékül.  

Tündér palotának bizonyára hinnéd, 
Melyet a fuvó szél tovalehel innét; 
Mintha csak a földből kelne egy-egy ága, 
Tornyosan áll s cifrán: a puszta virága.  

Onnan Buda nyáját őrzi vala békén, 
Szeliden országol húnok erős népén, 
Lát egyenes törvényt, mint apa, mindennek; 
Ül lakomát vígan; áldozik Istennek.  

Egy nap is udvarhoz rendelte a főket, 
Áldozni, tanácsba, összehivá őket; 
Gazdag aranyhímmel vont falu sátorban 
A nagyok, a bölcsek telepedtek sorban.  

Ott vala, ím, öccse Etele királyfi, 
Bendeguz atyjoknak éltes daliái: 
Régi Szalárd, Bulcsu; - Torda öreg-táltos, 
Szömöre a kádár és a gyula Álmos.  

Ott sunnyoga hátul az idegen Detre; 
Nem üle jobbágyként főfő kerevetre, 
Tisztessége vagyon, de magát alázza, 
Hódoló mosolynak arcát lepi mázza.  

Hogy mind begyülének, ezek és a többi, 
Hún ágak apái, hún seregek főbbi: 
Fényével a homlok mind szegül Budára; 
Ő pedig ily szókat vészen ajakára:  

"Az öreg Istennek adassék tisztelet, 
Ki hadszekerén jár magas felhők felett, 
Megűzi a rosszat lángtollu nyilával, 
Jókra viszont jót ád két teli markával.  

"Tanácsot az ember bízva mikép leljen? 
Kivált maga ülvén fejedelmi helyen?... 
Ide-oda lelkét úgy verdesi baj, gond, 
Mint hegy tetején fa szél mentibe' hajlong.  
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"Ki meri mondani: ezt teszem, ez jó lesz; 
Községre, magamra, tisztelet-hozó lesz? 
Nyilat is ellőjük - mindennapi példa - 
Szél veri utjából, nem jut soha célba.  

"Gonosz egy ló a tett: fölveszi gazdáját, 
Hagyja előbb fékkel igazítni száját; 
De neki-bogárzik minden kicsiségre: 
Viszi tüznek-víznek, lehajítja végre.  

"Egyet tudok, ami, emberi dologban, 
Hogy sükere légyen, teheti legjobban: 
Józan okos mérték. Ez folyamok partja, 
Mely rohanó tettek árját visszatartja.  

"Mértékre a kalmár javait emelvén, 
Ott űl az igazság, rúdja közép nyelvén; 
Mértékkel a bíró feleket juháztat, 
Közöli a vágást, engedve hibáztat.  

"Ott az egyenesség, ott pihen a béke, 
Hol lebegő sulynak más suly nehezéke; 
Két összefolyó viz háborogva indul 
Mig szinbe verődik - ám csöndes azontul.  

"Emberem az ember, ki, midőn vendégem, 
Sem eszik, sem iszik túl rendes elégen; 
Ami nem árt, éli; ami fölös, hagyja: 
Tisztes öregségben az lész neme atyja.  

"Engem is oly szózat - Isten szava - inte, 
Nem most, de szünetlen, és már eleinte: 
Királyi hatalmam választani ketté; 
A régi tanács; ím, most serdüle tetté.  

"Mért nekem, egy szájjal, dús lakomán laknom, 
Azt, ki velem egy-vér, onnan kitagadnom? 
Biró ha itélnék, kalmár noha mérnék: 
Ilyen igazságot tenni bizony félnék.  

"Nem csökken az által húnok birodalma, 
Hogy kétfelé oszlik tetején hatalma; 
Még terebélyesebb a fa, ha két águ, 
Noha egy sudar tán nagyobb magasságu.  
"Hatalmom telijét im hát ma kiöntöm, 
Etele öcsémet királyul köszöntöm; 
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Két víz rokon árja igy lészen egyenlő, 
Így, tartani egymást, két suly elegendő.  

"Nem gondolom azzal fénynek apadását: 
Egy fáklya tüzéről ha gyujtani mását; 
Atyafi osztályban láng nem fogy a lánggal, 
Sőt ragyog a kettő még teljesb világgal.  

"Én a sokaságot birni tudom békén, 
Te, mint hadi ménló kürtre riad fékén... 
Légy te, öcsém, a kard; én leszek a pálca; 
Isten a jó tettet jóval koronázza!" -  
Így szólva, felállott, s derekáról Buda 
Nyujtá dali kardját Etelének oda. 
Helybenhagyák ott mind bölcs szavait, tettét, 
Mivel öccsét nála jobban is szerették.  

Akkoron áldozni, vér-esküre mentek 
Buda, Etel, és a többi tanács-rendek; 
Áll vala udvarban megrakva nagy oltár, 
Feltűzve a szent kard legtetején volt már.  

Onnan imás szókkal ősz Torda levette, 
Előbb Buda karján ereit pedzette, 
Aztán Etelének szögzé hegye fényét, 
Vére ugyan verte a gyula edényét.  

Majd tiszta fehér mént, kin nem vala szeplő, 
Kantár soha nem tört, nem nyűgöze gyeplő, - 
Ilyen lovat ólból pányván kivezettek, 
Onnan, hol az oltár szent állati ettek.  

Kardját az öreg pap kés módra fonákul 
Markolva döfé, hol rengő szügyi tágul, 
Messze kirántotta szablyával a vérét; 
Bíbor szalag oztán tarkázta fehérét.  

Összerogyott a ló. Most a garaboncok98 
- Mint keselyü had gyűl taglani új koncot - 

                                                      
98 Ipolyi gyanítása szerint hadd legyen amaz alárendelt papi osztály, mely áldoza-

toknál a kézimunkát, boncolást, mit végezte. A. J. 
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Bőrét lefeszíték, johait99 fölmetszék, 
Nézi a nézőknek100 oltárra helyezték.  
Akkor sem a táltos, sem más jelek-őre 
Isten igazságát nem látta előre: 
Nem látta, hogy e nap véres napok atyja, 
Még a maradék is gyászolva siratja.  

Örömmel a máglyát a gyula meggyujtá, 
Láng lobogó nyelvét nagy egekre nyujtá; 
Körben-karikában zendült magas ének, 
Gerjedve hatalmas tülkök felelének.  

Színborral edényét Szömöre oszlatta, 
Izlelni előbb is Buda hősnek adta; 
Csend vált egyszeriben a daliák nyelvén; 
Ő pedig így kezdé, poharát emelvén:  

"Had ura, ím hallj szót, kinek neved ISTEN! 
Igaz nekem úgy légy, mint igazán eskem: 
Hogy e mai szertől soha el nem állok; 
Etele öcsémmel visszát nem csinálok."  
Serleg telijéből most oltárra önte, 
Lenditve kicsínyég, társára köszönte: 
S ivott valamicskét. Öccse azonképen 
A nagy örök esküt imádkozta szépen:  

"Hadak ura, Isten! az enyém is halljad! 
Soha te ne segélj, ha cselekszem ollyat, 
Hogy e mai szertől valaha elállok, 
Jó Buda bátyámmal visszát ha csinálok."  

Erre ivott ő is. Azzal kavarintá, 
Mind a maradékot oltárra zuhintá; 
Sercegve a zsarát füstöt vete tőle, 
Vészharagos lángok csaptak ki belőle.  

Megdöbbene Torda. Hanem oztán másra, 
Fordultak az elmék vidor áldomásra: 
Éjfélig örömmel ittanak és ettek, 
Hogy Buda és öccse ilyen osztályt tettek.  

                                                      
99 Joh, vagy johhó. Régi szó, jelenti a nemesebb belrészeket. A. J. 
100 Nézők (oltárnézők). A babona nyelvén máig fennmaradt szó, noha ma eltérő 

értelemben. A. J. 
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*  

Második ének 
Detre tanácsa  

Másnap az esztendő tavaszi reggele 
Jó hún daliákra mámorosan kele; 
Künn ragyogott ég föld fénye, vidámsága: 
Benn küzd vala köddel az elme világa.  

Künn már az arany nap sugarát elönti, 
Mint páva ha büszkén toluit berzenti; 
Szőke fodor felhők, hattyúi az égnek, 
Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek.  

Tiszta az al-lég is, mintha üveg lenne, 
Messzire a látás föl nem akad benne, 
Reggeli szellőcske mosdatja hüs árral, 
Csillan imitt-amott repeső bogárral.  

Ám jó Buda mindezt, a sátor eresztül, 
Látja, miként felhőn, nagy poron keresztül: 
Az arany idő is neki halott-sárga, 
Visszás neki Isten gyönyörű világa.  

Benn pedig elméjét friss gond veri, hajtja, 
Marcona józanság hidegen csúsz rajta, 
Vád neki amit tett, bánja ha mit nem tett: 
Úgy rémlik előtte, minden dolga bűntett. -  

Ímmost jöve hozzá Berni vitéz Detre, 
Reggeli szokásból, kora üdvözletre; 
Látta nehéz kedvét, hamvahodott képét: 
Okosan kérdezte ura egészségét.  

Azután elkezdi, szót szóra felelvén: 
"Terem a bölcs ige koros ember nyelvén: 
De, ki állandóan be is váltja tettel, 
Azt fogom én hívni nagy bölcs nevezettel.  

"Tegnap a mérséket ételben italban 
Bölcs szóval ajánlád, nem volt panasz abban: 
De ma fejed bánja, csikorogsz utána, 
S ha kinek beszélnéd, mosolyogva szánna.  
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"Megkövetem arról királyi személyed, 
Szabadon szólásom gonoszra ne véljed; 
Hű szolgád vagyok én, az voltam atyádnak: 
Harmadik öltő már, hogy a hunok látnak.  

"Mert, hogy Keveházán, Tárnok vize mentén 
A nagy csata megvolt, Cezumornál szintén: 
Elboritott minket tetemes nyíl, kopja; 
Bendeguz atyádnak lettem hadi foglya.  

"Szolgállak azóta. Azelőtt, megvallom, 
Gyűlöltem, a hunnak ha nevét is hallom; 
Tűz-víz e világon nem oly eskütt ellen, 
Mint vala hún és gót egymás faja ellen.  

"Legelébb Tárnoknál víttuk a fő harcot, 
Völgyébe ledönténk sok barna hun arcot, 
Jó Keve nem volt már, nem Kádosa, Béla: 
Még egyre világolt szász Detre acéla.  

"Akkor megütének újfent Cezumornál, 
Bendeguz alátört Hunbérc ködös ormán, 
Nyila itt van most is, csontomba temetve: 
Azóta nevem lön: vashomloku Detre.  

"Birkoztam atyáddal erejim fogytáig, 
Vérem apadtáig, inam szakadtáig; 
Végre kezét nyujtá, ő az acél marku; 
Tetszett énnekem a becsületes alku.  

"Nem adott el rabbá hadi szolgaképen, 
Kótyára hunok közt nem ereszté népem: 
Udvara közzé vőn fejedelmi sorral, 
Szolgálni tanáccsal engede és karral.  

"S a honja-veszett nép, régi szabad gótok - 
Nc hisz' az is megvan, no hisz' az is boldog; 
Szárnyad alatt békén gyarapodva élnek; 
Nem töri a járom; jól vannak szegények.  

"Én hát ennyi jóért ne fizetnék jóval? 
Míg birtam, erővel, - míg lehelek, szóval? 
Bendeguz is gyakran, Rof is bekivánta 
Vén Detre tanácsát; soha meg se' bánta.  

"Néked is azt mondom (terhedre ne essék): 
Bolond szeren indult amaz uj bölcsesség; 
Mert valamint józan szavaid eletted: 
Olyan vala tegnap az a másik tetted.  
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"Mértékre imbolygott a beszéded rudja, 
De, amit cselekvél, dőre, hebehurgya; 
Nyilad is ellőtted, vaktába', sebessen; 
Paripádra ültél: vigyázz, le ne vessen.  

"Micsoda tanács ez - ember ilyet halljon! - 
Az egy birodalom két főt hogy uraljon? 
Féked egyik szárát hogy kibocsásd kézből? 
Soha, soha nem költ józan okos észből!  

"Mert vajon egy lóra két nyerget teszünk-e? 
Két lovas egy nyergen tud-e ülni szinte? 
Két tőrnek is, úgy-e nem elég egy hüvely? - 
Micsoda ész volt, hogy ilyen dolgot müvelj?  

"Tagot is embernek párjával az isten, 
Ada csupán egy főt, urrá egész testen; 
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére, 
Méhraj is indul csak egy anya röptére.  

"Ez a világ sorja. De te, bölcsebb mint az, 
Te a dolgok rendén egyet csavarintasz; 
Neked irott könyv is hazudik rovásra,101  
Hiú mesemondó az üdők tanácsa.  

"Nem szegte hatalmát Hunor ősöd ketté: 
Utána fia Bor ilyen osztályt tett-é? 
Keve, Kajár, Béla, bölcs Keled és Dána 
Egy helyet egyenkint megűltek utána.  
"Így Apos, így Zombor s valamennyi előd 
Zengő szavu dalban forog a nép előtt; 
Igy Bendeguz és Rof, kit te nyomon váltasz: 
Egyedűl birá mind hunok országát az.  

"De te, bölcsebb mint ők, (visszafelé véljed) 
Megfelezéd tegnap királyi személyed: 
Boldogtalan! ebből nagy leszen a kár még: 
Hús, vér az öcsédé: te maradsz az árnyék.  

"Nem vádlom öcsédet: szive hozzád hajló: 
De nyugtalan, ádáz, mint harci szilaj ló: 

                                                      
101 Maig élő mondás, annyi mint sokat és folyvást hazudni, mintha csak írva volna. 

Azért mertem a hún írásmóddal (mely rovásra történt) kapcsolatba hozni, dacá-
ra mai tréfás színezetének. A. J. 
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Az is megural, ha bátran töri féked; 
De ha kezed gyönge, nekivadúl s véged.  

"Örülsz, hogy ez osztály atyafi jóságból - 
Ne hidd! mivel esett hülye gyarlóságból; 
Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar, 
Engeszteli önként becses marháival.  

"Megfogyatád önkint hatalmad egészét, 
Hogy a fele' árán megváltsd fele-részét: 
Boldogtalan! itt nincs feles osztályban mód 
Feljött az erős nap, halványodik a hold.  

"Ne adja, hogy érjem, Isten, e baj végit: 
De vér foly ez alkun, sok foly ezen még itt: 
Ne adja tanulnod a temagad kárán: 
De, ha áldozat kell, te leszesz a bárány.  

"Engem a nagy vénség tart egyedül búra, 
Nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja; 
Mint tücsöké pusztán, gyenge szavam zümmög: 
De, ami veszendő, nem fordithatom meg." -  

Így zárta beszédét fejedelmi Detre. 
Soká Buda nem lelt ép szót feleletre; 
Mint sas fészkibe ha idegen sas szállna: 
Verte vadul szívét az ijedség szárnya.  

Végre süket hangon, mely kétfele vásott: 
"Mit tegyek?... ím késő, - mondotta, - tanácsod; 
Sok is a bánatra, de kevés a tettre." 
Most közelébb hajlott Berni okos Detre.  

"Őrizd magad, úgymond, Etele hirétül: 
Azzal Buda romlik, ha Etele épül, 
S mely röpülő szárnyát terjeszti nevének, 
Lészen neked, ugy tudd, halottas az ének.  

"Őrizd magad attól, gyenge szived' lássa; 
Félelem a gőgnek itató forrása, 
Azzal veri szomját, növeli ártalmát; 
Míg bátor eszesség letöri a szarvát.  

"Ketten uralkodtok: ő annyi, miként te: 
No hát ne legyen több, vigyázz elejénte. 
Színig ugyan tartja folyamot is partja: 
De ha nő egy ujjnyit, messze kicsap rajta.  
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"Két férfi birokban egyenlőn vetekszik: 
Nehezen kél aki egyszer alul fekszik; 
És hegy tetejéről a kő ha megindul, 
Le az aljig oztán nem áll meg azontul.  

"No hát eleinte szemesen ügyeljed, 
Hogy el ne szorítsa közös ülőhelyed, 
Mert savanyú lesz majd ülni kicsiny szélen, 
S visszakapaszkodni földre-bukó félen.  

"Atyafi jóságból, puha békességből, 
Oda ne is engedj semmit a tiédből; 
Mert mikor az ijjnak enged egyik szarva, 
Félrerug a másik, noha nem akarja.  

"Nem mondom, öcséd is gonosz akarattal - 
De bizony rád nő, ha gyengének tapasztal; 
Viszi saját kénye, rohanó dagálya: 
Mintha szelet fogván megered a gálya.  

"Ím eleget mondék. Te fogadd tanácsom. 
Tartok, nehogy itten Etele meglásson. 
Szeretem én őt is: de Budát meg féltem, 
Mert messzire látó öreg időt éltem."  

Ily szóval az agg hős elmene dolgára, 
Hagyván Buda lelkét hánykódni magára; 
S hánykódik vala ez, mint habon a csónak, 
Forgatván elejét és végit a szónak.  

*  

Harmadik ének 
A tanács visszája  
Még Budaszálláson Etele is múlat, 
Ott tartja vigasság és rokon indúlat; 
Buda egyik legszebb palotáját lakja; 
Nem is igen készül haza Etellakra.  

Veszi hegyes tőrét, az aranyos metszőt, 
Puha rózsafába levelet ír, tetszőt, 
Szeretetből írja; szeretetből küldi, 
Szerető kivánság gondolata szűli.  
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Irja Ildikónak, Aladár anyjának, 
Valamennyi között első asszonyának: 
Udvara díszével fejedelmi társa 
Vígadni siessen, föl Budaszállásra.  

Buda neje, Gyöngyvér,102 is sürgeti jöttét, 
Hogy Aladárt lássa, első fi-szülöttét; 
Ő maga is sínli, hogy távol a gyermek, 
S messzi van egymástól lobogó szerelmek.  
Íme az esztendő tavaszi zöld szinben 
Újulva köszönt bé, csupa öröm minden; 
Etelének is most esztendeje fordul: 
Tavasza megnyílott, szíve-teje csordul.  

Örömáldomásra, írja, hogy evégett 
Fölveri hadastul az egész hun népet, 
Veri elébb vadra, aztán lakomára: 
Hová édes társát szerelemmel várja.  

Sátora nyitjánál most álla meg épen 
S örül Detre vitéz, leli jó kedvében; 
Görbe szikár testét kardon alig vonja; 
Hanem a beszédet ügyes ésszel fonja.  

"Beh jó, kinek (ugymond) szolgál az egészség, 
Barna piros szinben a férfiu épség 
Ki érzi, jövendő számos fiak atyja: 
Jó kedve az ollyat soha el ne hagyja.  

"De az öregember csak tövis az ágon, 
Látja; hogy ő nem kell ezen a világon, 
Ide-oda zsémbel, zörög mint a haraszt; 
Érzi, hogy oly vendég, kit senkise' maraszt.  

"Engem is itt únnak - érzem, tova hínak: 
Örömest lennék már vendége Odinnak.103  
Vada húsát enném, méhsört vele innám, 
Háza előtt a bajt ifiodva vínám.  
                                                      
102 Régi pogány-magyar nő-nevet alig-alig talál az ember. Én a váradi regestrum 

magyar jelentésű neveiben véltem ilyesek nyomára akadni, hol Gyöngy, Gyö-
nyörű stb. fordulnak elő mint nőnév. Így lőn 
szerkesztve a Gyöngyvér, mely annyi, mint gyöngytestvér. Nem a hasonló nevű 
madárra gondoltam tehát. A. J. 

103 A skandináv hitrege fő istene. A. J. 
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"De talán engem már itt feled a Norna,104  
Velem egyívásu senki nem él korra; 
Fiaim a harcban, kedves unokáim 
Elfogytak előttem, Bendeguz csatáin.  

"Oda vannak mind, mind; szanaszét hevernek. 
Lettem magam ujra másodszori gyermek; 
Mint gyerek a bölcsőn néz csak tehetetlen: 
Nézem a világot elfolyni felettem.  

"Karom agg; de látni; azt eleget látok: 
Sokat ami volt már; keveset ujságot; 
Mert nem is új nékem e világon semmi, 
Kire más példát ne tudjak elővenni.  

"Láttam, hogy a nap, hold, az örök menny sátra 
Ma is az, ki tennap, s ama kéklő Mátra: 
De az ember dolga soha nem állandó, 
Keze - műve pusztúl, maga is halandó.  

"Láttam hiu voltát emberi dolognak, 
Hamari felhágtát, hamar estét soknak; 
Királyok elestét, birodalmak vesztét; 
Diadallal kezdték, cudarul végezték.  

"Láttam arany béke zavaros bomlását, 
Mialatt még isszuk vala áldomását: 
Nosza most, kard-ki-kard! haj-előre, kopja!... 
Vértől csurog a nép eskü-tevő jobbja.  

"Igazat én láttam fordulni hamisra, 
Drága nemes gyöngyöt éktelen kavicsra; 
Méhsört savanyúvá, örömet is búvá, 
Bátor bizodalmat riadó gyanúvá.  

"Atyafivér vízzé, sőt epe-méreggé 
Hogy változik által, ezt látom örökké; 
Ez vagyon árúló, sese-susa szóktól: 
Őrizd magadat te a fülbesugóktól.  
                                                      
104 Nornák. Végzetnők, mint a párkák. Hárman vannak. Egyike a csatán elesett 

hősöket vezeti Odin lakába. (Walkyria.) Hogy Detre itt pogányul beszél, holott a 
Nibelung-énekében keresztyén, azon nem 
fog megütközni, ki a régibb Edda énekeket ismeri. Azon még mit sem tudtak 
ama nagy keresztyénségről, melyben egykorú hőseiket a mai német írók, mint a 
civilizáció (!) képviselőit, a barbár Etelével szemközt állítani annyira szeretik. A 
história Theodorich-jának semmi köze a regebeli Detrével. A. J. 
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"Mert az ilyen szó bont tömör egyességet, 
Vékony repedésbe feszíti az éket, 
Feszegeti halkan, míg hasad és szétdül: 
No tehát őrizkedj' afféle beszédtül.  

"Budának is én ezt mondom vala szinte, 
Mert nálad idősebb, nem is oly öszinte: 
Koros ember gyengül, rebeg az mindentül, 
Egy kicsi szellőre talpig összerendül.  

"Mert fél az erőstől titkosan a gyenge, 
Maga gyarlóságát teszi mindég szembe; 
Gondja vadul víraszt a derekabb társon; 
Ki ártani tudna, nem hiszi, ne ártson.  

"Dícsérnek előtte: neki már az is seb; 
Azt méri titokban, mennyivel ő kissebb; 
Csak azon fojtódik, csak azon evődik: 
Híred szele, füstjét leveri a földig.  

"Nem sejted-e már is Buda elváltoztát, 
Mióta királyul fényét vele osztád? 
Szeme rézsut pillog; húzza magát vissza 
Még a vidám bort is hallgatagon issza.  

"Neved árnyékát ő azelőtt is félte: 
Buda jó bátyádnak bús gondra növél te, 
Gyermekkorod óta, hogy az első haddal 
Szájára vön a nép, szárnyára vön a dal.  

"Bokros csemetéjét fájlalta nevednek, 
Hogy örege, ifja sürün emlegetnek, 
Sokan emlegetnek, szeretve szeretnek; 
Szeme-fénye lől már az egész nemzetnek.  

"Szeme-fénye másnak, az övében szálka, 
Lettél, akaratlan, szomorú vaksága: 
Szárnyát maga fosztá, erejét megosztá, 
Féltiben a félőst tette nagyobb rosszá.  

"Ki méri egyenlőn, omló vizek árját? 
Pécére ki szabja levegő határát? 
Fényt hova és meddig a nap is árasszon? - 
Az menjen, uralmot, birodalmat osszon!  

"Nem is a szeretet, atyafi szent hűség - 
Szülte csupán tettét puha kislelkűség: 
Ha nem teszi is fél, ha teszi is bánja: 
Ujját lemetélvén, most visszakivánja.  
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"Ha még csak az ujját: azt kicsibe venné, 
Lettet azonban már ki tehet létlenné? - 
Ezért szive búval, teli sok gyanúval, 
Mint nyárfa rezeg, bár szellőcske se' fúvall.  

"Tudom szeretetben hozzá te vagy édes; 
Nagy lelked a húnok közt példabeszédes; 
Szavad is már eskü: hát még hited oztán! 
Nem változik elméd Buda elváltoztán.  

"De soká dörzsölve asszu fa is gyúlad; 
Hamarább ennél az emberi indúlat; 
Kivált ha örökké: »Buda így, úgy...« hallod: 
Isten maga volnál, mégis megsokallod.  

"Lám mondom azért, hogy sziszegő kigyótól, 
Tarts, mondom, örökké a fülbesugótól; 
Buda szavát hordja, maga is megtoldja: 
Mit összekötétek, sima kézzel oldja.  

"Akarsz Buda hőssel meglenni királyul, 
Ezt adom a szóhoz, szavaim zártául: 
Nem fér soha vele az egész Etele; 
Ami valál eddig, légy ezután fele.  

"Ami dicső és jó, azt közösen osszad, 
Egyedül te inkább elbirod a rosszat; 
Igy vele tán megférsz urasága székén, 
Bár senyved a nagy szív a türelem fékén." -  

Szóla; de bölcs ésszel Detre bolondul járt; 
Etele arcától megszörnyede mindjárt: 
Szeme a villámot kegyetlenül ontja, 
Maga fojtott szóval fenyegetve mondja:  

"Nem tudom, Odinnak asztalához űl-e, 
Kit felakasztottak magas ösztörűre, 
Sátorom elébe, törvény szava nélkül, 
Ronda repesőknek útálatos étkül.  

"Hanem azt az egyet mondom, öreg, néked: 
Úgy verd ezután is közibünk az éket, 
Palotám küszöbjén úgy lássalak itten: 
Hogy szörnyű halált halsz. Meglesz, bizony Isten."  

Össze az agg ember rogya két térdére, 
Kegyelmet urától szava miatt kére, 
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Csókolta ruháját, bő köntöse alját, 
Könnyel potyogtatta bársonyos aszalyját.105  

Hogy ő nem akarta, nem is úgy gondolta, 
Szót nyelvire a szó hebehurgyán tolta; 
Öreg ember csácsog, hamar ád tanácsot, 
S ha beszédnek indul, nem tudja, mi már sok.  

Hogy Bendeguz és Rof élő tanu benne - 
Azaz, élve mindjárt bizonyságot tenne: 
Volt-e hunok iránt ő valaha rosszal, 
Tettben avagy szóban valamely gonosszal.  

Ily mentség ajakán rebegett a vénnek. 
Megesett nagy lelke bátor Etelének, 
Haragja lohadton meglohada, s fenkölt 
Szive nem tűrhette az alant fetrengőt.  

"Állj fel, öreg - mondta, lábára segélvén - 
Megvertelek, ugy-e, fene szókkal élvén? 
Nem bántalak immár. Eredj tova bátran: 
Nincs tiltva előtted ezután se' sátram.  

"Buda vérem felől amit eléhoztál, 
Abba' lehet jó is: nyűgös az ily osztály; 
De, ha magát győzvén az erősebb enged... 
Mondom, öreg, nincs mért úgy félteni minket. "  

Ezzel ereszté el a szászt nagy Etele. 
Eszébe jutott most Ildikó levele, 
Köti hún-kötéssel106 cifra selyem tokját, 
Maga és az asszony tudja csupán bogját.  

Köti óhajtással. - Detre pedig mégyen, 
Sárga fakó színét tüzeli a szégyen: 
"Gőgös Etel, jó, jó! Ha nehezen, mégis" - 
Dörmögte magában: "lám bent van az ék is!"  

*  

                                                      
105 Maig élő szó. Jelenti a népnél a női mellénynek derékon alul függő karéjait 

(pellempátyait). Ballaginál Zwickkel, ruhaereszték. Nálam itt csipkézett, rovátkolt 
szegély a köntös alján. A. J. 

106 Általában mesterséges kötést akar jelenteni, minő a húnoknál lehetett; célozva 
a ma is köznyelven forgó kún - kötésre. A. J. 
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Negyedik ének 
A vadászat  
Parancsol a húnok ifiabb királya; 
Kard az egész földet véresen bejárja: 
Fegyverviselő nép mindenki felüljön, 
Buda szállására, hadi szerbe gyüljön.  

S indul az ádáz kard, mintha tüzes villám; 
Karikáit a hír hányja, mikép hullám; 
Adja tovább a jelt, ki belátja távol: 
Viszi lovas ember, az is lóhalálbol.  

Mint rengetegen fut zaja robbanásnak, 
Veti tovább erdő, bérc, öböl egymásnak, 
Itt elhal, odább még csak azután gerjed: 
Tanyára tanyáról a hír szava terjed.  

Egy nap elég, kettő - de bizonnyal három, 
Hogy kint legyen a kard a messze határon; 
Körül a szomszédság valamennyi reszket: 
Vajh, kire a szörnyűk mostan fegyverkeztek!  

Ámde húnok földjén meleg öröm pezsdül, 
Felzajlik az élet, mely pang vala restül; 
Mint reggeli hűs víz tunya álmos arcra: 
Oly léleküdítő e kiáltás: harcra!  

Ott régi kaland jut eszibe a vénnek, 
Melyet maga is már feledett s az ének; 
Holt sebhely is érez idő változásán; 
Emlékezet újul hadi hír hallásán.  

Ott férfi nyugodtan lát hadi készséghez, 
Szól komolyan, ritkán, annál többet végez, 
Paripát fényessé, fegyverit élessé, 
Teszi sok szerszámát nagy rettenetessé.  

De a fiatalság, mely harcra szokatlan, 
Békés Buda évin nőtt fel tanulatlan, 
Mint büszke csikó-mén, ha ereszti jászol, 
Tör, ront, szalad, ugrál, ide-oda gázol.  

Otthon a fehérnép sem dolga-felejtő, 
Sürög a kezében tarka szinű fejtő, 
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Hímzi ura szűrjét, szép tiszta ruháit: 
Titkon eped, könnyez, férje után áhit.  

Még a gyermek is mind háborukat majmol, 
Nádparipán nyillal, kelevézzel bajmol, 
Kard, paizs a játék; vele alszik, ébred; - 
Így felabajgatta Etele a népet.  

S már Budaszállásán gyűl a sereg össze, 
Körül a sík pusztát lepi sűrün, messze; 
Annyi hegyes sátor terem a friss zöldben, 
Mennyi vakond-túrás nincs puha mezőben.  

Kin hogy Buda bajnok körül eltekintett, 
Meddig szeme látta, be se' látta mindet: 
Jobbra fejét s balra komolyan hintálván, 
Mond az öreg szásznak, vele együtt állván:  

"Én nem tudom, e nép mire gyűl mostanság, 
Avvagy mire véljem Etele parancsát: 
Tudtomra körösleg vagyon áldott béke, 
Nincsen is a húnnak sehol ellensége.  

"Másképp se javallom, igazat megvallván, 
Mert enyim a pálca, most, béke uralmán, 
Népemet a nyájtól zaklatja hiába, 
Elegyíti harcát békém poharába.  

"De micsoda harc ez, mely vakon így lázad? 
Gondolom, ez játék; afféle vadászat; 
Mint öreg embertől hallani még hellyel, 
Hogy apáink néha éltek ilyen csellel.  

"Hanem attól tartok, ő teszi, ő bánja: 
Másszor a had nem gyűl, ha megint kivánja, 
Akkor se', ha fegyver igazán kell majdan; 
Így Etele csúfra maga marad bajban."  

Erre az ősz Detre: "No no! - halkan inti, 
Tudja öcséd mit tesz; hogy kedve szerinti 
A népnek ez ujság; s gyülekezvén hadra, 
Örömestebb fordul lakomára, vadra.  

"Nem csoda, e játék ha neked nem tetsző, 
Meglásd, mire vége, milyen ember lessz ő; 
És te magad kérded:» Buda király hol van? 
Csak üres árnyékát taposom a porban«."  
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Ily szócsere lőn ott. Hanem Etelének 
Mi gondja ezekre s valamit beszélnek; 
Ő kora hajnaltól paripán ül estig, 
Ő legelőször kél, legutolszor fekszik.  

Hadait fárasztja, töri a mezőben, 
Déli napon úgy, mint viharos időben, 
Ő maga legtöbbet ázik, alél, fárad, 
Hosszú sovány böjtben szomju inye szárad.  

Rendeli a népet zászlókba nemenkint, 
Külön ismét osztja, szedi fegyverenkint; 
Hét nemet így állat, régi szokást nézve, 
Mind a hetet oztán szeli több uj részre.  

Sereg ott seregből csapatonkint válik, 
Dárdavetőt, íjászt külön egybeállit, 
Lovagot külön csap kaszás szekerektől, 
Vár-bakoló eszközt másféle szerektől.  

Kürtszóval egész nap gyors rendre kapatja: 
Kiki szabott helyét mint nyil odahagyja, 
S vissza megint fusson egy bizonyos jelre; 
Zavaros bomlásból rend legyen egyszerre.  

Kürtölteti: "nemre!" akkor a nép oszlik; 
Hét nagy egész törzsbe, neme szerint, foszlik; 
Kürtölteti: "hadra!" - ekkor az egyféle 
Fegyver külön indul maga tett helyére.  

Mint olaj a víztől, bár összevegyítnék; 
Elvál, maga társát felkeresi mindég: 
Úgy Etel is bármint seregét zavarja, 
Helyre legottan gyűl, mihelyest akarja.  

S mint elegyes kártyát csuda szemfényvesztő 
Más rendbe varázsol, ha lecsap a vessző: 
Etele azonkép hadai forgását, 
Keze intésével intézi varázsát.  

Néha ugyan történt, hogy - mint anya végett 
Egyedül két nyáj közt kicsi bárány béget, - 
Valaki nem lelte, hol az ő állása: 
Jaj neki, hogy útban Etele meglássa!  

Van úgy, az egész nép, mint vert had; elomlik, 
Száguldva mezőben szanaszét iramlik: 
De, mikép nagy foltja sereges madárnak; 
Mind sorba verődnek, mielőtt leszállnak.  
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Van, hogy egész tábor kapu módra fordul, 
Minden csapat éllel meredez a sorbul; 
Mint gyermeki játék - csürcsavarintóban, 
Sarkon forog egy vég, más szilaj ugróban.  

S valamint jó béres kezében az ostor: 
Megkanyarul hosszan néha egész had-sor, 
Közepin hurkot vet, gyors vége kipattan: 
Megérzi bizonnyal, kire majd ez csattan.  

Igy a király napról sergét töri napra; 
Néha meg álmából éjjel veri talpra, 
Esteli éhomra falatozván máskor, 
Megriad a kürtszó, első harapáskor.  

De, ha nehéz munkán sanyarta eléggé, 
Hagy pihenőt közben; becsüli vendéggé, 
Bő hússal üdíti, jókedvü itallal: 
Ki gondol ilyenkor testi viadallal!  

Sok legelő nyáját terelik a pusztán: 
Ha levágnak egyet, jő második oztán; 
Így rendre gulyáit a nagy sereg éli, 
Ura gazdagságát jóllakva dicséri.  

Nem is emlegettek ott egyebet nála, 
Etele a húnok igazi királya; 
A legutolsó is érzi magát jobbnak: 
Etele nagyságán gondolja nagyobbnak.  

Büszkén valamennyi érzi a hún ember: 
Hogy, ki vala csepp víz, ő ezután tenger. - 
Így Etelét, mondom, sokat emlegették; 
Buda király meghalt, tán el is temették.  

És bizony akkor már csak Etelén álla, 
Maradni a népnek egyedül királya: 
De hite nem szellő, s nem nyil, melyet ellő; 
Jó Buda bátyjához szereteti kellő.  

Azért mikor a nép immár keze alatt 
Betanult eléggé, mint a parancsolat, 
Hadait állásban hagyja kivül rendén, 
Maga szól Budának, palotába menvén:  

"Bátya, ne vedd tőlem e hadi cselt zokon! 
Titkomat elzárni vala méltó okom; 
Amit adál kardot, néztem, ugyan jó-e? 
Megforgattam, ugyan harcolni való-e?  
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"Jól vág. De te mostan jövel és szemléljed, 
Mutasd a seregnek királyi személyed; 
Háboru nincs, mondjad, de vadászat s béke: 
Teli nemesvaddal a Mátra vidéke."  

Szóla, erős kézben melegitve jobbját. 
Elméje Budának hányta ezen habját, 
Nem tudta, mitévő legyen e dologgal? 
Míg Detre kacsintva vágott neki loppal.  

Akkor pedig öccsét bízván megölelte, 
Szeme könnybe lábadt, repesett a lelke; 
Sátor elé mindjárt vezeték fő ménjét, 
Mutatta hadának királyi személyét.  

Egyszer a had s kétszer Buda szaván forga, 
(Öccse, mi jelt adjon, sugván neki sorba'); 
Seregek bomlását szemlélte csodával, 
Mellyet maga intéz jeladó jobbjával.  

És nézni tovább még volna talán kedve: 
Hanem abbahagyta, csúful megijedve, 
Mikor, vele szemben, megeresztett kantár, 
S hegyezett kopjával, tör vala egy dandár.  

Négy lépésre a had, mint szikla, megállott; 
De Buda lelkében gyanu felvillámlott, 
S megfutna bizonnyal, ha Etel nem tartja, 
Maga is ott állván, s mosolyogván rajta.  

Mégsem vala kedve játszani több harcot, 
Szégyelte is ezt az iménti kudarcot; 
Fenszóval a béke örömét tudatta, 
Szájába miképen Etele hős adta.  

Hallván pedig a nép hirtelen a békét, 
S hajtani hogy meg kell a Mátra vidékét: 
Elkezde hadastól ujjongva nevetni, 
Etelét ujjongva hosszasan éltetni.  
Egy szörnyű kiáltás lőn az egész tábor, 
Még a siket föld is rendült bele távol, 
Meghallotta nevét az is új urának 
Etele, Etele, Etele királynak.  

Ő pedig áldozván lakomát a haddal, 
Másnap elindítá kora pitymalattal, 
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Merre felé a Bükk borul és a Mátra - 
Hanem e beszédből marad is még hátra.  

* 

Ötödik ének 
Folytatás  
Ildikó azonban feljöve, mint hajnal, 
Rózsa teljes képpel, szőke arany hajjal; 
Jöve napkeletről, hol a hajnal támad; 
Fénye, vidámsága Etele urának.  

Lágy hintaja himbál szelid paripákon, 
Maga henyél selymes, dagadó párnákon; 
Mellette a kasban, Aladár ficánkol, 
Atyja-felé örvend, szeme, arca lángol.  

Két felül a hintón s két sorral utána 
Léptet az udvarnak száz-száz deli lyánya; 
Földet söpör úszó fátyoluk szegélye, 
Arcokat ingerli a lovaglás kéje.  

Mint a hadak útja,107 vegyesen csillaggal; 
Szeli az ég boltját gyöngyhímű szalaggal: 
Ugy lepi átlátszón a földet uszályok, 
Közzűle ragyogván csillagszemü lyányok.  
De arany és kő is ragyog ottan drága, 
Lovakon a szerszám futosó világa; 
Széjjel az árnyékba, fénye lövell tüzként, 
S vissza, ha nap ránéz, meri nézni büszkén.  

Görbe tevék hátul, mint óriás lúdak, 
Libegő járással hosszu nyakat nyútnak; 
Kincs vala, kincs-érő, azokon terhelve, 
Sátornemü, szőnyeg, drága szövet, kelme.  

Ezután a szolgák, barna vegyes sorral, 
Mint valamely árnyék, húzódtak a porral. - 

                                                      
107 Tejút az égen. A. J. 
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Kit, ahogy elmondám, sátor alól végre - 
Szemlél vala Gyöngyvér, Buda felesége.  

Nézte alattomba, sátora szűk nyitján, 
Állva belül vastag, lefolyó kárpitján; 
Puha kezecskéit összecsapá rajta, 
S akaratlan egy szót száján kiszalajta:  

"Ki hát ez az asszony? miféle királyné?... 
Mintha nem is volna, több nála, királyné! 
Ő pedig az volna, született neméből, 
S nem tegnapi pille Buda kegyelméből!"  
Etele pedig már ölben Aladárját, 
S bévitte karöltve maga édes párját; 
Széjjel a lánykákat palotába küldvén, 
Így monda nejének, vele szemben ülvén:  

"Beh szép vagy, öröm vagy, én gyönyörüségem! 
Bizony, annál is még szebb vagy te ma nékem, 
Mikor első ízben palotámba jöttél, 
Világ szép asszonya, te az enyim lettél.  

"Akkor is ám kérők hada gyült miattad, 
Noha első férjed' sápadva sirattad; 
Vitéz fejedelmek, világi leventék 
Kincses ajánlattal szerelmök izenték.  

"De te, gyermek-özvegy, Szigfrid után sirtál, 
Másnak szerelemre soha meg se' nyiltál; 
Valamint a bimbó vissza ölét zárja, 
Ha korán-hév napnak elhagyta sugárja.  

"Te is úgy maradtál napod kora szüntén, 
Hervadva szerelmed hamari eltüntén, 
Mielőtt még tudtad, igazán tanultad: 
Úgy kelle siratnod valamint elmultat.  

"De mióta lettél édes feleségem, 
Minden ölelésre gyönyörübb vagy nékem, 
Mert szép ködös arccal, könnybeborult szemmel - 
Legszebb pedig a nő piros szerelemmel.  

"Nyílj hát, teljesedjél, és rózsa-virágom? 
Boríts leveliddel, puha boldogságom! 
Szívja soká, szívja szép ajkad ez ajjak 
Kedvem lenne ma, hogy öleden meghaljak."  
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Nem felel az asszony semmit ezen szókra, 
Csak tüzes orcáját engedi a csókra, 
Félig nyílt szemeit, pici gödrös állát, 
Gömbölyű két karját, síma fehér vállát.  

Így múlatozának egymás örömében, 
Valamíg a hév nap dele járt az égen; 
Paripáktól ekkor Aladárt behozták: 
Szerelemben azt is majd kétfelé oszták.  

Fel, magosan, apja dobta kicsiny terhét, 
Kacagott a gyermek, s lihegé: "egyszer még!" 
Anyja pedig szemmel kísérte ijedten, 
Mégis azért büszkén, hogy fia nem retten.  

Majd apja, emelvén keze' paizsára: 
"Nőj nagyot - elkezdé - hunok nagy királya: 
És - mint fiatal lomb fedi törzsökét el: 
Híred az enyémet árnyazza sötéttel!"  

Igy szóla; s az asszony sírta örömkönnyét, 
Azután választá ragyogóbb öltönyjét, 
Mert ideje volt már Gyöngyvérhez is menni, 
Nagyobbik urához108 illett beköszönni.  
Ajándékit elébb küldé bizonyostul: 
Három teve terhét, csuda állatostul, 
Mint déli homokból hozták vala nem rég 
Lágy Perzsia gyapját, hindu szövött selymét.  

Így azután mentek Buda hőshöz által, 
Hol fennlaka díszlik faragott korláttal; 
Jó Buda Gyöngyvérrel sietett eléjök, 
Gádor előtt várta királyi személyök'.  

Hamar a két asszony szeme összevillant, 
De csak amíg ember frissen egyet pillant, 
Hidegen egymásnak azalatt benyelték 
Ruháit, alakját, egész teste-lelkét.  

Akkor Buda nője messze kitárt karral 
Fogadá vendégét nagy csók-zivatarral; 
Ilda is ángyának örvend vala szintén, 
Szavainak mézes csemegéjét hintvén.  

                                                      
108 A nőnek férje bátyja. A. J. 
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Majd Aladárt Gyöngyvér kapta megint ölre, 
(Bútt emez a csóktól, helyét letörölve;) 
Dícsérte milyen nagy, dícsérte milyen szép; 
"Boldog anya - mondá - fiad oly igen szép!  

"Megveri nézéssel szemem, attól félek. 
De jer palotámba, mi legyünk testvérek." 
Mondván, bevezette. Utánok azonnal 
Mene a két férfi, nyájas nyugalommal.  

Ekkor Etel, látván Buda nője tettit, 
Micsoda jósággal szeretik szerettit, 
Nagy szíve örömmel teljesedék rája, 
S így szóla, előre mosolyogván szája:  

"Hej, mire gondoltam én eme hadköltést? 
Asszonyainknak, lám, szerzek időtöltést, 
Lengő sátor alatt, hűs Mátra berekben, 
Valamíg a hév nap nyári tüze rekken.  

"Nosza hát induljunk hajnali harmattal, 
Udvari népestül, az egész nő-haddal, 
Lássák a vadászat riadalmas sorját, 
Ülvén lakomával büszke vadak torját..."  

Tapsolt az örömtül Buda felesége, 
Buda sem lelvén szót hamar ellenébe; - 
Lovalák az udvart nagy bontakozásnak, 
Hogy hajnali hűssel megeredjen másnap.  

Ott eleven sürgés mindenfele pezsdül, 
Göngyölík a sátort rúddal, cövekestül, 
Szőnyegeket szednek, drága vagyont, össze, 
Térdelik a málhát, ügyesen kötözve.  

Arany-ezüst készség van egész halommal, 
Lót-fut a vén sáfár: mit tegyen e lommal? 
Poharak, medencék, tálak özön fénye, 
Föld-ette királyok lakozó edénye,  

Az asszonyi nép is gondba' fejét főzi, 
Kicsiért nagy felleg homlokát redőzi, 
Sok majd csak az úton jut eszébe reggel, 
Marad a szükséges, viszi ami nem kell.  

Bontják szolga-cseléd a sok teli vermet 
Benne arany köles, buja földben termett; 
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Boza italt, kámot,109 bort is vele bőven; 
Dús lakomák lelkét, emelik tömlőben.  
Szerszám szanaszéjjel tisztul ragyogóra, 
Hintó vala készen, kötni mokány lóra; 
Málha-barom békón; paripát vakarnak: 
Keze-lába termett az egész udvarnak.  

Egy rakodó vásár egész Budaszállás, 
Kinek jut eszébe étel, ital, hálás? 
Fáklya futó fénye éjjel is ott jár még, 
S bukdosik egymásba sok fekete árnyék. -  

Másnap, hogy elértek zöld Mátra tövébe, 
Sátraikat vonták egymás közelébe, 
Buda kerek halmon, öccse alább kissé; 
Bő patak a helyet teszi vala frissé.  

Lentebb a lapályon, boruló tölgyesben 
Nyüzsgött az egész had, mint valamely lesben, 
Füstbokor itt és ott tapad az erdőre 
Mint mikor a hegyek pipálnak esőre.  

Még az-nap az útat s éjjel kipihenték; 
Etel pedig osztá a vadászat rendét: 
Gyors paripán a völgy zugait bejárta, 
Vagy nézte magasból, merre dül a Mátra.  

S mint aratók pásztát nagy szél gabonában 
Hogy' fognak, az áldást terelik sorjában: 
Egy darab ott áll még, itt kopasz a tarló, 
Hódítja csapánkint az emésztő sarló:  

Etel is a Mátrát osztja fel akképen, 
Hegyre hegyet készül meghajtani szépen, 
Nagy rengeteg erdőt nyomni körül haddal, 
Ugy bánni el oztán közepütt a vaddal.  

Vad el ne osonjon, rendeli az alyban, 
De vadászni beljebb tilos a karajban; 
Mindenkor az első "Buda király vadja" - 
Maga is Budának ezt a fogást hagyja.  

                                                      
109 Mint a hún és kún népek itala emlegettetik a krónikák által. Kölesből erjesztett 

sörféle folyadék. A. J. 
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Így adva parancsát holnapi reggelre: 
Akkor hada bomlott, kiki rendelt helyre; 
Maga is bátyjával paripára mozdul, 
Solymászni fehérnép velük együtt buzdul.  
Megharsan a völgyben hajtók riadása, 
Nincs földön, egen sincs, vadnak maradása, 
Földön veri gyors nyíl, veri égen sólyom; 
Szárnya, sebes lába nehezül, mint ólom.  

Amaz örök csendet veszi lárma közre, 
Levegő a zajtól egyre szorúl össze; 
Lárma, paizscsörgés, ördögi huj! huj!110 szó: 
Félelem a vadnak ez idegen uj szó.  
Ekkor Buda bátyját Etele kinálja, 
Első a vadak közt hunok nagy királya, 
Ugy Etele oztán, s mind a nemek főbbi; 
Iszonyu öldöklést tesz végre a többi.  

Hej, micsoda zsákmány aznap esett halva! 
Medve, bölény, farkas; rőt-vad egész halma; 
Láncsákon az erdő halottjait hordják, 
Késő öreg éjjel fenn ülik a torját.  

Sürög a had népe nagy máglya tüzeknél; 
Nyárson egész marhát forgatnak ezeknél: 
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan a tömlő; 
Zendül rege és dal, édesdeden ömlő.  

Buda is sátrában múlatoz Etellel, 
Menye,111 Hilda asszony kínálja kehellyel, 
Gyöngyvér pedig szolgál kisebbik-urának, 
Szava szíve nyájas hunok asszonyának.  

Pendül azonközben hegedősök kobza, 
Emlékezetűl a régi regét hozza, 
Hunor, Magyar ősről zeng a dal beszéde, 
Kiktől ered a hún és magyar ág népe.  

                                                      
110 Egyike a legrégibb történeti szavainknak. Mint csatakiáltást adja krónikánk, a 

régi magyarok szájába: "diabolica huj! huj! exclamatio." A. J. 
111 Menye, olykor az idősebb fivérnek az öcse' felesége, más kifejező szó hiányá-

ban. Egyébiránt a nurust jelnti rendesen. A. J. 
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Hogy kerekedtek fel öreg Ázsiából, 
Isten-csuda által, öseik honából, 
Gímvad után szittya földre mikép jöttek, 
Hol magyar és hún nép törzs-atyjai lettek.  

Így lobog a jókedv az egész táborbul, 
Míg rúddal az égnek szekere lefordul; 
Azután a máglyák tüzei lankadnak, 
Kevés nesze hallik a pihenő hadnak.  

De Hunort a szép dal fölverte kobozzán, 
Eljő, ivadékát firól-fira hozván; 
Léptök után a lomb megsuhan ott és itt; 
Szent a manók éje: fű, fa, virág csitt! csitt!...  

*  

Hatodik ének 
Rege a csodaszarvasról  

Száll a madár, ágrul ágra, 
Száll az ének, szájrul szájra; 
Fű kizöldül ó sirhanton, 
Bajtnok ébred hősi lanton.  

Vadat űzni feljövének 
Hős fiai szép Enéhnek: 
Hunor s Magyar, két dalia, 
Két egytestvér, Ménrót fia.  

Ötven-ötven jó leventét 
Kiszemeltek, hogy követnék; 
Mint valamely véres hadra, 
Fegyverkeztek könnyü vadra.  

Vad előttük vérbe fekszik, 
Őz vagy szarvas nem menekszik; 
Elejtették már a hímet -, 
Üldözik a szarvas-gímet.  

Gím után ők egyre törnek 
Puszta martján sós tengernek, 
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Hol a farkas, hol a medve 
Sohasem járt, eltévedne.  

De a párduc, vad oroszlán 
Végig üvölt a nagy pusztán, 
Sárga tigris ott kölykezik, 
Fiát eszi ha éhezik.  

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek; 
Zengő madár ágrul ágra, 
Zengő ének szájrul szájra.  

Már a nap is lemenőben, 
Tüzet rakott a felhőben; 
Ők a szarvast egyre űzik, - 
Alkonyatkor ím eltűnik.  

Értek vala éjszakára 
Kur vizének a partjára; 
Folyóvíznek partja mellett 
Paripájok jól legelhet.  

Monda Hunor: itt leszálljunk, 
Megitassunk, meg is háljunk; 
Monda Magyar: víradattal 
Visszatérjünk a csapattal. -  

Haj, vitézek! haj, leventék! 
Micsoda föld ez a vidék, 
Hogy itt a nap száll keletre? 
Nem, mint máshol, naplementre?  

Szólt egy bajnok: én úgy nézem, 
Hogy lement az déli részen. 
Szólt egy másik: nem gondolnám: 
Ott vöröslik éjszak ormán.  

Folyamparton ők leszálltak, 
Megitattak, meg is háltak, 
Hogy majd reggel, víradattal 
Hazatérnek a csapattal.  

Szellő támad hűs hajnalra, 
Bíborodik az ég alja; 
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Hát a szarvas nagy-merészen 
Ott szökdécsel, túl a vízen.  

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek; 
Zengő madár ágrul ágra, 
Zengő ének szájrul szájra.  

Nosza rajta, gyors legények! 
Érjük utól azt a gímet. 
És - akarva, akaratlan - 
Űzik ismét szakadatlan.  

Kur folyót ők átalúszták, 
Még vadabbak ott a puszták, 
Ember ottan egy füszálat, 
Egy csöpp vizet nem találhat.  

A föld háta fölomolván, 
Szíksót izzad csupasz ormán, 
Forrás vize nem iható, 
Kénköves bűzt lehel a tó.  

Forrás keble olajt buzog; 
Itt is, ott is égnek azok, 
Mint sok őrtűz setét éjjel 
Lobban a láng szerteszéjjel.  

Minden este bánva bánják, 
Hogy e vadat mér' kivánják, 
Mért is űzik egyre, nyomba, 
Tévelyítő bús vadonba.  

Mégis, mégis, ha reggel lett, 
A gímszarvast űzni kellett, 
Mint töviset szél játéka; 
Mint madarat az árnyéka.  

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek; 
Zengő madár ágrul ágra, 
Zengő ének szájrul szájra.  

Vadont s a Dont ők felverik 
A Meóti kis tengerig; 
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Süppedékes mély tavaknak 
Szigetére ők behatnak.  

Ott a szarvas, mint a pára 
- Köd előtte, köd utána - 
Míg az ember széjjelnézne: 
Szemök elől elenyésze.  

Hóha! hóha! hol van a vad?... 
Egy kiáltja: ihon szalad! 
Más kiáltja: itt van, itten! 
A harmadik: sehol sincsen!  

Minden zugot megüldöznek, 
Minden bokrot átaldöfnek; 
Gyík ha rezzen; fajd ha rebben: 
De a gímvad nincs ezekben.  

Szóla Magyar: hej! ki tudja 
Merre van, a hazánk útja? 
Kerek az ég mindenfelé - 
Anyám, anyám, meghalsz belé!  

Szóla Hunor: itt maradjunk! 
Tanyát verjünk; itthon vagyunk: 
Selyem a fű, édes a víz, 
Fa-odúból csöpög a méz.  

Kék folyam ad fényes halat, 
Vörhenyő vad ízes falat, 
Feszes az íj, sebes a nyíl, 
Harckalandon zsákmány a díj.  

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek; 
Zengő madár ágrul ágra, 
Zengő ének szájrul szájra.  

Hogy elúntak otthon űlni, 
Halat csalni, őzet űzni: 
Új kalandra, szebb csatára 
Ereszkedtek a pusztára.  

Puszta földön, sík fenyéren 
Zene hallik sötét éjen, 
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Zene, síp, dob, mély vadonban, 
Mintha égből, mint álomban.  

Tündér lyányok ottan laknak, 
Táncot ropnak, úgy mulatnak. 
Szőve ködbül sátoruk van: 
Ugy mulatnak sátorukban.  

Férfi egy sincs közelébe'; 
De a földi lyányok szépe, 
Lyányai Belárnak, Dúlnak, 
Tündérséget ott tanúlnak.  

Dúl királyé, legszebb, kettő; 
Agg Beláré tizenkettő; 
Összesen mind: száz meg kettő 
A tündérré válni kezdő.  

Kemény próba: férfit ölni, 
Kilenc ifjat megbüvölni, 
Szerelemre csalogatni, 
Szerelemtől szűz maradni.  

Így tanulnak tündérséget, 
Szívszakasztó mesterséget: 
Minden éjjel számot adnak, 
S minden éjjel úgy vigadnak.  

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek; 
Zengő madár ágrul ágra, 
Zengő ének szájrul szájra.  

Hang után ők, szembe széllel, 
Fény után ők, födve éjjel, 
Mennek óvást, mennek árnyon; 
Ki lepkét fog, lopva járjon.  

Monda Magyar: ez a síp-hang, 
Bátya, bennem végig csikland; 
Monda Hunor: vérem' hatja, 
Szűzek árnya-fordulatja.  

Haj vitézek! haj elébe! 
Kiki egyet az ölébe! 
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Vigyük haza asszonyunkat; 
Fújja felszél a nyomunkat.  

Sarkantyúba lovat vesznek, 
Kantárszárat megeresztnek; 
A leányság bent, a körbe' - 
Mind a körbe', sok az ölbe'.  

Nagy sikoltás erre támad, 
Futna széjjel a leányhad; 
Elől tűzbe, hátul vízbe, 
Mindenkép jut férfi kézbe.  

Tündér lyányok ott eltűntek, 
Szárnyok lévén elrepűltek; 
De a többi hova legyen? 
Földbe bújjon? elsülyedjen?...  

Abbul immár nincsen semmi: 
Szűzi daccal tündér lenni; 
Vágtat a ló, és a pusztán 
Nagy üres éj hallgat oztán.  

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek. 
Zengő madár ágrul ágra, 
Zengő ének szájrul szájra.  

Dúl leányi, a legszebbek, 
Hunor, Magyar nője lettek; 
S a leventék, épen, százan, 
Megosztoztak mind a százon.  

Büszke lyányok ott idővel 
Megbékéltek asszony-fővel; 
Haza többé nem készültek; 
Engesztelni fiat szültek.  

Tó szigetje édes honná, 
Sátoruk lőn szép otthonná, 
Ágyok áldott nyúgalommá: 
Nincs egyéb, mi őket vonná.  

Fiat szűltek hősi nemre, 
Szép leányt is szerelemre; 
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Dali törzsnek ifju ágot, 
Maguk helyett szűz virágot.  

Hős fiakból ketten-ketten, 
Két vezéré kétszer-ketten, 
Feje lőn mind egy-egy nemnek 
Száznyolc ágra ezek mennek.  

Hunor ága hún fajt nemzett, 
Magyaré a magyar nemzet; 
Szaporaság lőn temérdek; 
A szigetben nem is fértek.  

Szittya földet elözönlék, 
Dúl királynak dús örökjét; - 
És azóta, hősök párja! 
Híretek száll szájrul szájra. 

Hetedik ének 
A követség  

Követje azonban keleti császárnak 
Lőn tiszteletére Etele királynak; 
Ura üdvözlését gyors paripán hozta, 
Társaival útján Etelét nyomozta.  

Föl, Mátra hegyébe, kalauzzal jöttek, 
Csergét,112 különállót, a völgyben ütöttek; 
Azután, Budáról se hallva, se kérdve, 
Indultak Etelnek a tiszteletére.  
Fényes ajándékot hoztak vala bőven, 
Fegyvert is, aranyban gazdagot és kőben, 
Pénzt is egész terhet; rajta van az érték 
Ahogy az erszénnyel fontszámra kimérték.  

Sátorba nyitottak, engedelem nyervén; 
Szólt az előljáró maga ékes nyelvén; 

                                                      
112 Sátorféle. Perzsa szó, valamint a sátor is. Emlékíróinknál is fordul elő, ily ösz-

szetételben: csergesátor. A. J. 
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Etele a szókat érti vala folyvást; 
De azért kívánta, magyarázza tolmács.  

"Én uram, a császár - amaz így beszéle - 
Küldi ajándékát s üzenetit véle: 
Izeni hűségét, tiszta barátságát, 
Hívja szövetségre a hunok országát.  

"Messzefutó hírét hallotta nevednek, 
S hogy ura volnál már az egész nemzetnek; 
Örömét e dolgon, meghagyta, jelentsék 
Szolgái előtted, kívánva szerencsét.  

"Nem akar ő, mondja, veled élni hadban, 
Akar ő szomszédi kegyes indulatban; 
Vásárt Duna mentén városaiban nyit, 
Valahány tenéked tetsző leszen, annyit.  

"Rokoni jóvoltát máskép is ajánlja, 
Testvére gyanánt lesz a hunok királya; 
Ajándékban is ő lel gyakori módot; 
Vagy ha talán kérnél esztendei zsoldot -  

"Adaját megadná, (szavait cseréli, 
Átszúrván Etele szemének az éli;) 
Fegyvert birodalma részére ha fognál, 
Hírben, nyereségben tőle gyarapodnál.  
"Hallá közelebbről hada összes költét, 
Mellyel a szomszédok füleit megtöltéd: 
Nem tudja, ki ellen nagy sereged készül; 
De követségünkben, halld, mit izen részül:  

"Ország a tiéddel megy amott hosszába', 
Jobbkézre melyet hágy a lefutó Száva: 
Népe, az illirség, s ki lakik az helyen; 
Felzendült uram és az ő urok ellen.  

"Császár letapodná fejöket egy topban, 
De hada másutt kell, mindenfele jobban; 
S gondjai hit dolgán éj-nap betegednek, 
Máglyára menendő van annyi eretnek.  

"Ha hát - ez uramnak üzeneti hozzád - 
Kész engedelemre pártosait hoznád: 
Ebből te is, ő is, vonnál nyereséget; 
Megbízva mi jöttünk ezen alku végett." -  
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Követek szavát így Etele megérté; 
Buda királynál ha voltak-e már? kérdé; 
S miután a szólnok választ ada nemmel, 
Így feddi, keményen összekapott szemmel;  
"Tudnia császárnak illő, s követének, 
Valamíg a húnok fejedelmi élnek; 
Senkise' hallá még Buda király holtát, 
Legfelyül intézi hunok összes dolgát.  

"No tehát őhozzá mentek ezen nyomban, 
Ajándékkal is őt kéritek azonban; 
Magam is ott lészek, ami engem illet, 
Társa lévén, hű kard az oldala mellett."  

"Erre lehajolván a követek mélyen, 
Szabad-e, az első kéri, hogy beszéljen? 
S miután a király engedte, joházva113 
Csendesen így szólott halkal magyarázva:  
"Buda királlyal - mond - ebbe' közünk semmi. 
Császár Eteléhez parancsola menni. 
Célt sehol, úgy mondá, ha nála nem érünk; 
Vele nem férkezvén, inkább hazatérünk.  

"Ki fogóznék, úgymond; töveszagadt ághoz? 
Omló hegyi kőhöz, kövi gyér indához? - 
Buda már volt, ami. Etele a »lészen«. 
Bocsáss meg, uram, hogy kimondtam egészen."  
Etele az ily szót látszik vala unni, 
Mégis szíve szerént nem bírt haragunni; 
Ellenes indúlat percenetig vívja; 
Jőjenek - igy végzé - mikor ismét hívja. -  

Maga pedig menvén Buda hőshöz által, 
Jöttire a bátyja megfordula háttal, 
S hogy szólani kezde, akkor is az görbén 
A semmibe nézett, és monda kitörvén:  

                                                      
113 A fentebbi joh szótul, annyi, mintha szivedzik, szivedezik volna: azaz enyhül, 

engesztelődik. E származtatást méltóbbnak tartom, mint juhászodik; (mert a ju-
hász szelíd ember!), annyival inkább, 
mert vidékemen a nép nem mondja: juhászodik, hanem juhádzik, vagy juházik, 
ami nyilván más eredetre utal. (A szekér juha is hihetően joha volt, belrésze.) A. 
J. 
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"De minek futsz hozzám, dicsekedni ezzel? 
Gőgös Etel, látom, mily célra törekszel! 
Követek dolgában mit tudok én tenni!... 
Nem vagyok én társad, nem vagyok én semmi.  

"Oh! bár e világon élve ne is járnék, 
Látni magam' fogytát, mint reggeli árnyék; 
Hadd nyelne be mindent, nosza csak hadd falna, 
Kinek egy hörpentés a világ hatalma!  

"Itt nézem, aléltan, türelemmel, békén; 
S kérdem fölijedve: én vagyok-e még én? 
Ha! vagy az a más ült helyibe az énnek? 
Lettem örökömben hazajáró lélek?  
"De azért se! mondom. Én mondom: azért se! 
Ollyat riadok, hogy mindenki megértse: 
Jogomat kivánom, eskü szerént. Vagy - vagy!... 
Máskép szakad a húr: ami valál, az vagy."  

Felforra Etelnek hirtelen a vére, 
Zúgó patakokban ömlött a fejére; 
Mint malom örvényzett két füle, - s az ajka 
Reszket vala kissé, meg a szó is rajta:  

"Eszeveszett, hallgass; vízeszü, oktalan, 
Gyáva, gyanús lelkű, pulya, boldogtalan! 
Mintha nekem járni volna okom görbén, 
Ha kaján elmével hitemet megtörném!  

"Mi vagy te?... aszott fű pelyhe az út mellett, 
Gyönge akaratom neki a lehellet!... 
Akarom: volt, nincs... majd!" - Ezzel mene gyorsan. 
Mint mikor az égnek villámtüze harsan.  

Követeket mingyár' küldi Etellakra, 
Ott udvara lévén, fejedelmi lakja; 
Küldi kalaúznak gyors ménü futárját; 
Jó gondviselésben, alkura, ott várják.  

Maga bús felhőkint hömpölyög és zordon; 
Köde haragjának esik az-nap folyton, 
Estefelé tisztul. Kezd szállni magába, 
Reggel mene önként Buda sátorába:  

"Bátya! tüzes voltam, mert marcona voltál, 
Rettenetes váddal iszonyún vádoltál: 
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Jöttem kezet adni s kérni, feledségre, 
Hanem a beszédem halljad előbb végre.  

"Igazságtalanúl, engem itélsz abban; 
Hogy irántad volnék ravasz indulatban! 
Követek hibáját magam is feddettem, - 
Ők még se' akarván, én ide siettem.  

"Császár, igaz, őket hozzád nem utalta, 
Egyenest énhozzám jőni parancsolta: 
Tán mivel én a had folyamát intézem; - 
Akárhogy akármint: benne semmi részem.  
"Ajándékot is ők valamennyit hoztak, 
Én kétfele raktam jó-eleve aztat, 
Sátromban azóta felezetten áll az: 
Én voltam az osztó: te jövel és válassz.  

"Vagy te felezd újból, s nekem add válaszra.114  
De nem ennyi, testvér, e követség haszna, 
Nem arany és a kő, mely becsesebb annál: 
Drágább e szövetség kőnél meg aranynál.  
"Kincs van elég, vagy lesz mindenkor a hadban, 
Hanem ily szerződés ára-megadhatlan: 
Omló birodalmat jobb védeni néppel, 
Hogysem erőfogytig hadakozni éppel.  

"Ki rám szorul egyszer, az köteles szolgám, 
Kényemre azontul fordítok a dolgán; 
Ki az én erőmön szokta meg a járást, 
Nem tud maga lábán, elesik mindjárást.  

"Vádolsz, hatalomra vagyok igen kapzsi! 
Ugy van, de az ok nem köznép hiu tapsi: 
Akarom, terjedjen húnok birodalma, 
Gyökerit más földre bocsássa hatalma.  

"Hatalom, mint a víz, vagy apad, vagy árad, 
Soha középszerben tespedve nem állhat; 
Ország, ha erőtlen növekedni, már fogy - 
Nyakadba is omlik, támasszad akárhogy.  

                                                      
114 Válasz. Nemcsak felelet (ez a régieknél: választ), vagy elválasztó valami, ha-

nem választás is. (L. Szabó D. "Kisded szótár.") A. J. 
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"Császár dolgait én, kémek után; hallom: 
Azért követekkel szerződni javallom; 
Teszem is... de, bátya, ne az ellenedre! 
Testvér, addsza kezed' józan feleletre!  
"Hiszen, ha egyéb nem, a nyereség volna: 
Szorítom a császárt éventi adóra, 
Meg, hogy az ifjú nép törődik a hadnak, 
Zsákmánnyal is onnan kiki gazdagodnak.  

"No hát, az okos szón engedve tanácsod, 
Akaratom légyen a te megbízásod; 
Ne mondja, ki látja: vér dacol a vérnek: 
Etele és Buda együvé nem férnek."  
Így szóla, erővel, de azér' nyugottan. 
Buda kezét nyujtá hallgatva legottan, 
Nem, mintha szavának értené a mélyét, 
De mert maga fölött érezte személyét.  

Azt látja, hogy öccse kínálja felesnek, 
Hasznot is a harcból, gondolja, keresnek; 
Tennap, igaz, bántá: de hiszen megkérte; 
Könnyebb hagynia, mint haragunni érte.  

Valaki már azt is meghozta fülébe, 
Öccse hogyan mordult követek elébe. 
Így, lassan, melegebb bizalomra zsendül, 
Valamint a holt szén gerjed eleventül.  

Akkor Etel, bátyját fogva erős kézen, 
Kereste szemét, hogy az övébe nézzen; 
Buda nyilt tükrébe odanéz e szemnek: 
S immár az Etele sátra felé mennek.  

Kiket amint Gyöngyvér sátor alól ketten115 
Megláta kijőni nyájas szeretetben, 
Szép nagy barna szemét váltotta nagyobbra 
S áll vala, mint bálvány tovanéző szobra.  

Buda is megfordult, hogy visszatekintsen, 
És monda nejének: "Jöszte velünk, kincsem; 

                                                      
115 Azaz: Kettőjüket. Így használva már a XVI. századbeli "Adhortatio mulierum" 

című gúnyversben. "Ha minket isten ketten (kettőnket) összebír." A. J. 
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Tegnap se' valál tán jó Hilda öcsédnél116 
Rest asszony! pedig, ím, hármat alig lépnél.  
"Reszketsz, tudom azt is, gyermek Aladárért, 
Volna fiunk ollyan, te nem adnád árért, 
Arany-ezüstér' nem, az egész világért: 
De hiába esdünk ilyen boldogságért.  

"Jer hát, Aladárral magadat múlassad 
Ílda unalmát is mindennap oszlassad; 
Hiszen akár együtt volnál vele mindég: 
Te vagy a gazd'asszony, ő szeretett vendég."  

Indult a királyné Buda e szavára, 
Menet mosolyogván kisebbik-urára, - 
Bár esze megáll, oly csoda történt e nap: 
Mert elpanaszolta Buda néki tennap.  

Hanem Ilda semmit nem tud vala ebben, 
Csak, hogy urát tegnap látta nehéz kedvben. 
Most, fia képéhez piros ábrázatját 
Lehajtva, mutatta messziről az atyját.  

Mint rózsabokorból riad a madárka, 
Szép anyja öléről fut, fut Aladárka; 
A bokor ott guggol, keble marad tárván, 
Kisded szökevényét hű fészkire várván.  

S mint fürjike apró lábait a fűben; 
Szaporázza léptét a fiú sürűbben, 
Egyenest apjának szalad a szép gyermek, 
Gondolja, no mingyárt az ölében termek.  

De mikép pillangót lebegő csuklyával; 
Ugrik elő Gyöngyvér lepni le csókjával, 
Sejti az a cselt már és félre csapódik, 
Lába tekervényes szaladásra oldik.  

Ángya pedig űzi hő gerjedelemben, 
Csókszomja kidűl a nagy fekete szemben; 
Ilda kacag tulról könnye szakadtáig, 
S fájó nevetésben elfárad odáig.  

Mire odaért, már biztos menedékből 
Mosolyog a gyermek, az atyja öléből; 

                                                      
116 Fiatabb nő az idősbnek öcs. Innen az öcsémasszony is. A. J. 
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Nénje-felé, oldalt, ravaszul mosolygott; 
Gyöngyvér komoly arccal rösteli a dolgot.  

"Szállsz le hamar onnan! - Ilda fiát feddi - 
Rossz gyerek! illő ez? ilyet cselekedni? 
Megköveted mingyár' szerető nénédet!..." 
Fogadá a gyermek könnyen a beszédet.  

Célját hogy elérte, nem bánja továbbá, 
Hagyja magát tenni béketürő bábbá, 
Engedi Gyöngyvérnek oda minden részen 
Borítani csókkal - hazavinni kézen.  

Otthon egész estig gyönyörűn mulattak, 
Ez nap örömére nagy lakozást laktak 
Egyben ama két hős, meg a felesége; - 
Buda és Etel közt így lett meg a béke.  

*  

Nyolcadik ének 
Etele álmot lát  
Szóla pohár közben Etele Budának: 
"Két nap pihenő volt a Mátra vadának, 
Reggel ahoz lássunk, mert az idő kedvez, 
Kell annak utána hadi készülethez.  

"Vissza Etellakról, alkudozás végett, 
Én ide fordítom majd a követséget, 
Folyamát hogy lássad, és hogy mire végzem; 
Mindennap előtted elmondom egészen.  

"Azalatt a bércek rengetegit másszuk, 
Szaporán a hűs völgy mögeit vadásszuk; 
Erre idő két hét telik, avagy három, 
Nem ahogy akartam, nem az egész nyáron."  

"Jó lesz; hanem igyál! én is iszom - monda 
Buda könnyű szívvel - ez a holnap gondja; 
Húgom, feleségem, nosza még egy cseppet! 
Soha én két asszonyt, sohse' láttam szebbet!  

"Mosolyogj rám, puszták két arany almája! 
Öreg embernek is a melle kivánja... 
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De öcsém, ez a bor, veszed észre? jobbúl: 
Mintha tejet innám; kicsi nem árt abbul."  

Így Buda gondoktól üresíti keblét, 
Emeli két kézzel nagy billikom öblét, 
Nem teszi le, hanem tartja körülfogván, 
Hol erre, hol arra mindig mosolyogván.  

Hilda pedig s Gyöngyvér neki nem felelnek; 
Simítják kezeit nagyságos Etelnek, 
Hogy a vadászatban részt vegyenek ők is, 
Sólyom madarakkal az udvari nők is.  

Ezek egy asztalhoz űltek vala össze, 
Buda az asztalfőn, mellette az öccse, 
Alul a két asszony. Hanem egész sor van 
Ily kicsi asztalból körül a sátorban.  
Öltözve fehérben mind a hunok főbbi 
Ott isznak: a táltos, gyula, és a többi; 
Detre is ott vígad - négyen egy asztalnál, 
Lélekadó bornál, szívemelő dalnál.  

Csak Bulcsu vezér űl hitvány kupa mellett, 
Borital ujsága őneki nem kellett: 
"Apám, nagyapám élt kabala tejével: 
Burján leviért, mond, azt nem hagyom én el."  

"Ám hadd igya közrend! - Szömöre rivallja - 
Hadd fejje lovát, ki maga is vakarja! 
Etele királynál bor van elég, bőven: 
Igaz daliás kedv terem a szőllőben!  

Ritka érc az arany, drága nemes jószág; 
Ritka ital a bor: fejedelmek isszák: 
Etelének van sok, bora és aranyja: 
Kanca-savó, ej! huj! maradhat ebanyja."  

De, hogy az est immár behaladt az éjbe, 
Etele fölállott, kehely a kezébe': 
"Iszom a vendégért. Velem iszik minden; 
Akkor lenyugodni kiki haza mengyen.  

"Eleget múlattunk. Holnap haj-előre! 
Hajnali hajtáson szükség van erőre." 
Mondván, kiürité poharát fenékig; 
Tetszett is, de nem is, ez a példa nékik.  
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Eloszoltak mégis - Buda legkésőbben, 
Vissza egy-egy szóra fordulva menőben, 
Hullatva egyenként ami szivét nyomta: 
Míg szeliden Gyöngyvér maga után vonta. -  

Ébredj deli hajnal, te rózsa-özönlő! 
Már lengeti keblét hűs reggeli szellő; 
Ébredj puha fészked melegén, pacsirta! 
Már tetszik az égen hajnal elő-pirja.  

Támadj koronás nap! már zeng neked a dal; 
Serkenj hadi kürtszó, költs sereget zajjal! 
Fuvalom, hajnal, kürt, pacsirta had és nap 
Ébredjetek mind, mind! Etele ím gyorsabb.  

Etele, mint harcra készűle serényen, 
Előre a munkát szomjazza keményen; 
Nincs dolog őnéki, hogy kicsibe venné: 
Így változik a nagy előtte kicsinné.  

Most is legelébb jár: intézi a serget, 
Szólítja nevenkint, fedd, zaboláz, sürget, 
Tudja nevét minden hadi emberének; 
Az ő szeme a rend, az ő szava lélek.  

S már, mint gombolyagé, fejlik a had vége, 
Kötöz emberhálót nagy orom tövébe; 
Mérföldeket így a sokaság behurkol: 
Azalatt nincs egy pissz, paripa sem horkol.  

Buda is már fölkelt riadó kürtszóra, 
Tennapi kedvéből jó volna ha volna; 
Emberebb a két nő, Ilda meg a másik, 
Gúnyolja nyeregből, mily nagyokat ásit.  

Szép reggel az asszony: pihenést lehellő 
Arca szelid hajnal, fris hajnali szellő, 
Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva; 
Szava rigó-ének mélyebb fuvodalma.  

Szebb reggel az asszony, paripára szállván, 
Övezett köntössel, solyma kerek vállán, 
Csalogánykint csattog, vágy, öröm áthatja; 
Ügyes ügyetlenség hadi mozdulatja.  

De Buda ezt látja, mint a vak a rózsát: 
Színére nem örvend, érzi a szúrósát; 
Asszonyok ingerlő szava miatt mormog. 
Haladnak azonban; túl, nőnek az ormok.  
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Akkor Etel hajtó seregének jelt ád. 
Jel futja be némán az egész völgy nyiltát; 
Körül a kurjongás, valamint tűz, gyúlad; 
Sor sor után vígyáz; itt nem szabadúl vad.  

Fel, csapinós lejtőn, gyalog ifjak törnek, 
Őrt a lovasság áll szélein a körnek; 
Oda fenn jó-téres, fűnőtte lapály van, 
Törpe bogyós bokrok itt-ott a lapályban.  

Halljátok először medve vitézségét, 
Hogy múlatta Etel s Buda feleségét. 
Nagy medve, bozontos, kétlábú, temérdek, 
Kezde alátörni amint közel értek.  

Bontja meg a hajtók sűrü elő-sorját, 
Rázza le nyilvesszőt, valamint pozdorját, 
Kelevéz nem járja, ha ütik, nem szédűl, 
De ökle csapásin hajtók sora szétdűl.  

Kört kör után nyitva, így lefelé ballag, 
Oda se' néz hulló kopiának, zajnak, 
Százszor is elnyomni azalatt próbálják, 
Bömböli nagy garral a maga nótáját.  

Vetette magát már lovasok rendére, 
Asszonyi nézői hangos ijedtére; 
Akkor Etel: "píha! nem kell félni, mondá, 
Gyere velem mackó! ha danolsz, táncolj rá."  

Van erős pányvája lószőr kötelekből, 
Azt medve nyakába hajítja nyeregből, 
Markolja keményen, lova után vonja, 
Nem menne a medve: de ha Etel mondja!  

Szép tágas a völgynek ottan körül öble, 
Sarkantyúzza lovát, nyargal vele körbe; 
Úgy tetszik; a vadból oda minden vadság, 
Nézni a nézőnek csupa egy mulatság.  

Így Etel a foglyát fárasztja halálig, 
Míg lihegő száján csúf nyelve kimállik, 
Futtában a nagy kört szedi összébb-összébb, 
Int végre a bajnok, hogy gúzsba kötözzék.  

Ilda ezen s Gyöngyvér miután mulattak, 
Solymász gyerekikkel a völgybe' maradtak; 
Buda pedig fölment, - Etele az ösvény 
Lejtőbb menedékit számára keresvén.  
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Mint mikor a víz-ár Tisza dús lapályát, 
Elönti körűl az ég s föld karimáját, 
Összefoly ég és víz egy iszonyú gömbbe, 
Csak egy sziget-ormó függ ennyi özönbe';  

Megtelik az ormó lustos fenevaddal, 
Gulya bőgésével, százféle csapattal: 
Itt juhoké búvik össze; odább lóé; 
Mintha legott bárkát építene Nóé:  

E sziget a Mátrán, úgy képzelem, ollyan. 
Keresi szegény vad, merre szabadúljon, 
Vissza megint nyilraj s veri fénylő kopja 
Döngő paizsoknak rettenetes dobja.  

Látnál csikasz ordast megűlni haraggal 
Szembe, a kör szélén, csiholó fogakkal: 
Agyaras disznónak tehetetlen mérgit, 
Amint hasogatja bükkfa ezüst kérgit.  

Látnál bika bölényt - vele mind a falka - 
Rohanni hol egyik, hol a más oldalba; 
Remegni középen szép jávor ünőket - 
Nem annyira éri ott a zsivaj őket.  

Szóla Etel mostan: "Bátya! ne felejtkezz' - 
Gímekből amoda könnyű vadat ejthetsz." 
Eszmélt Buda erre: neki-hajtá ménjét, 
Távoldad az öccse követte személyét.  

Ekkor valamennyi tárogató zendül, 
Bunkó nagy ütésin fa-bodon dob rendül, 
Száz kürt riogástól a levegő lázad: 
Jele, hogy beállt a királyi vadászat.  

Dámvadat ejthetne s gímet Buda könnyen; 
Szégyelli Eteltől, hogy azokra menjen, 
Előbbi szavának érezte fulánkját: 
Viszi bölény hadra jó fegyvere lángját.  

Szemben kopiát hajt nagy bika bölényre, 
Mely legelül száguld, borzadva sörénye, 
De mámorosan lát, reszket is a jobbja: 
Szarva' paizsáról csattan le a kopja.  

Megbőszül a vad faj - egyenest Budának! 
Ontja meleg bélit szög-sárga lovának, 
Ledobban a pára, túl-félre zuhanván, 
Buda király combját terhe alá nyomván.  
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Oh, ha nekem volna most egy szavam ollyan, 
Mellyel ez egy percet röviden rajzoljam! - 
Etele jól látá Buda nagy veszélyét, 
Legközelebb is volt hogy nyujtsa segélyét.  
De szörnyű jelenség, rút ördögi Ármány, 
Ott terme, király és öccse közé állván, 
Torony módra meredt a bajnok elébe, 
Irtózatos annak, szemlélni, a képe.  

Agyara lóg hosszan, szeme vérben ázik, 
Nyelve, miként villám, tüzesen cikázik, 
Üstöke lángot hány, övig ér szakálla, 
Vértarajos kígyó minden egyes szála.  

Paizsa mint kőszál, hegy elő fokszirtja; 
Iszonyú pallosát egyik keze tartja, 
Buda fejét csonkán rengeti a mással, 
Hogy Etelnek dobja szörnyü vigyorgással.  

Akkor, mint nap előtt holló hamar elmén, 
Röppent el egy árnyék Etel igaz lelkén: 
Nem volna-e bátyját jobb hagyni halálra, 
Mint hagyni türelmét örökös próbára.  

De legott, markolván somfa gerely végét, 
Támadja meg Isten gonosz ellenségét: 
"Ármány! - riad a hős - emberevő Ármány! 
Nehogy magad elbízd, Etelét bevárván.  

"Megölni nem öllek: - nem szült anya dögre; 
Nyomorítlak sebbel és kínnal örökre" - 
Szólott, iramodván a rettenetesnek; 
Eltűnt az, a fegyver találta üresnek.  

Még jókor a bátyját megvédeni ért el, 
Tiporni az állat most akará térddel, 
Miután, vérszagtól az egekre síván, 
Érlelte a bosszút, melyet állni kíván.  

Egy kopjadöféssel a bika leroggyant, 
Feketén a vére nagy erővel buggyant; 
Megtorlik a többi futtába' halálán, 
Mint parti sörényes habok egymás vállán.  

Most, valamint hajcsár botja nehéz fáját, 
Zúdítá Etele örves buzogányát: 
Támad nagy üresség hirtelen a sorba' 
S vissza nyomán fordult, elinalt a csorda.  
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Ezalatt távol sem nézik vala veszteg, 
Buda mentésére többen elérkeztek, 
Vetni kezét minden sietett a lóra 
És lábra segélni a királyt alóla.  

Ki, nem nagy ütéssel, ekkép szabadulván, 
Megölelte öccsét, nyakába borulván: 
"Soha, Etel, soha!..." Ennyit rebeg ajka, 
Tudja Etel mégis, mit ért szive rajta.  

Akkor bátyja kezét megfogva szelíden: 
"Mára nekünk, mondá, ez elég is légyen, 
Vadat immár hagyjuk elejteni másnak; 
Lássuk, az asszonynép, gyere, hogy solymásznak."  

Im azalatt Gyöngyvér s Ilda között ujság, 
Történt, semmi okon, csuda háborúság. 
Mindenik a solymát gilice madárra 
Egyszerre bocsátá levegő utjára.  

Buda királynénak szépen eredt solyma, 
Mintha idegről lőtt nyil vesszeje volna; 
De nem úgy a másik: ez alig hogy vesz rést, 
Gyöngyvér madarának esik ereszkedvést.  

Üzi, el is fogja odafenn körmével, 
Szórja meleg tollát csepegő friss vérrel, 
Hallani vijjongást; a csata nem látszik: 
Fényes levegőn egy pontocska cikázik.  

Egyszer ihol sólyom esik agyontépve 
Buda királynénak majdhogy az ölébe; 
Felvette, sokáig nézte simogatván, 
Végre nagyot jajdult, bő könnye fakadván:  

"Ilda, kaján Hilda, kegyetlen Krimhilda! 
Solymomat a solymod íme legyilkolta; 
Ám nézd:" - s odatartá. De öccse kacagván 
Kiüté kezéből s szólt, rája tapodván:  

"Madarat madárér' adhatok én százat: 
Ennyi csekélységen zajt ütni gyalázat! 
Píha! kinek egy csöpp esze van, nem tenné." 
Nem csendesül ezzel a fejedelemné:  

"Kell is nekem, így szól, madarad, ha eztet, 
Drága »Turul« solymom újra nem éleszted! 
Mert se fiam nem volt, se szeretett lyányom: 
Ez az egy madár volt - e sincs! - a világon."  
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Lobbot ezen arca vete Ildikónak, 
Szép homloka tetszett vérrel elegy hónak: 
"Ne sikoltozz, őrült! - éles szava csenge - 
Nem vagy mai gyermek, se leányzó gyenge."  

"Sohse vénezz engem! - szólt erre Budáné - 
Halkabban előttem, kegyelem-királyné! 
Azt se' tudom, mellyőnk korosabb egy nappal! 
Vagy azt se': magánál ki beszél rútabbal!"  
Igy szólalkozának, ketten is egyszerre. 
Etele Budával jöttek ilyen perre. 
Gyöngyvér panaszát csak nehezen vevék ki; 
Mire felindulván, mond az ura néki:  

"Asszony! a patvarnak vége legyen, hallod! 
Mert keserű kínját, bizony Isten! vallod; 
Etele halálból uradat most menti: 
És mit cselekesztek azalatt ketten ti!"  

"Oh! keserű kínját én érzem előre 
Fekete bánatnak - így sír Buda nője; 
Mert soha nem érek, tudom azt, jó véget, 
Soha én ez asszony, sem az ura végett."  

Etele másrészről, lebocsátva hangját, 
Édesgeti berzent, haragos galambját; 
Adja önön solymát - noszolá - Gyöngyvérnek, 
Kedvesiért kedvest: így együvé férnek.  

Látszott is az asszony hajlani szép szóra; 
Madara megjött volt az arany zsinórra: 
Veszi harmat kézzel, s ángya felé lépve 
Kitekeri nyakát, úgy dobja elébe.  

Nagy bajjal a két hős birt annyira menni, 
Hogy e csekélységből ne legyen több semmi; 
De mégis a pörnek vetik oztán végét, 
Összeöleltetvén egymás feleségét.  

Ámde, mikép sírást ha gyerek elhagyja, 
Sajog a két asszony szive-indulatja; 
Mosoly űl a szemben, csevegés a szájon: 
De nem óhajtják, hogy odabent ne fájjon.  

Vadászat azonban végire járt e nap, 
Arra mulatság lőn, ma is úgy, mint tennap; 
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Etele gazdául hadait vendéglé, 
Azután lenyugvék nyugvó neje mellé.  

Csillagok a földön csillámlani szűntek: 
Zárva le minden szem, tüzek is eltűntek; 
De az ég nagy sátra, a magosan mélylő, 
Szerte ragyog - s víraszt az örökkön élő.  

Ím az öreg Isten, világ szeme, napja, 
Hadak ura, föld, víz s az örök tűz apja, 
Emberek edzője kurta rövid létben, 
Űl vala sátrában, aranyos karszékben.  

Megnyíladozott volt kárpítja egeknek; 
Hallgatja, halandók hogy szerte pihegnek, 
Néz le acéltűkör117 mélybe ható szemmel; 
Legelteti gondját csöndes figyelemmel.  
Paizsa szék mellé heverőn támasztva, 
Bal könyökét annak szélére nyugasztja, 
Hajtja halántékát egy ujja hegyére, 
Mélyen alácsordul szakálla fehére.  

Jobb keze már kissé gerjedezőbb innal 
Nyugszik markolatán, mely födve rubinnal; 
Lába előtt tegze, lépcsőin a széknek, 
És nagy rettenetes tűznyilai égnek.  

Így a kerek földet szeme átvizsgálván, 
Megnyugodott végre Etelének álmán; 
Komoly öreg arcát váltotta derűre, 
Mely az egen rózsát: északi fényt szűle.  

"Alszik az én szolgám, Etele hős, mélyen: 
Most kell, hiu álmát hogy jobbra cseréljem, 
Elme-salak hitvány ködi helyett - monda - 
Ejtenem őt tisztább, végzetes álomba.  

"Itt az idő - mert lám, győztes akarattal 
Győzi magát, s harcol riadó haraggal; 

                                                      
117 Nemcsak acélból készült tükör, mint a Nagy Szótár magyarázza, sőt ilyet a mai 

nép nem is ösmer, hanem az a gyújtó karikaüveg, melyben a babona szerint, 
hedik gyermek meglátja a föld alatt 
rejlő kincset; és így tömör testeken keresztül lát vele. Innen vétetett metaforám. 
(Meglehet, az acél jelző is épen gyújtó tulajdonságától ered.) A. J. 
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Diadalt Ármányon ma is űle szépen, 
Bátyja unott élte ment hősi kezében.  

"Itt az idő, hogy már birodalmát bírja, 
Miképen öröktől ez meg vagyon írva, 
Mély titku rovással, ment, a Világ-fáján:118  
»Úr az egész földön, ha ez egy hibáján.«  
"Nosza hát teljék be, ami betelendő! 
Jó, vagy gonosz is bár, jőjjön a jövendő! 
Nagy tettekre ma én Etelét eljegyzem: 
Isteni kardommal derekát övedzem."  

Szólván, kimagasúlt deli nagy személye, 
Fegyveres ünneplő házába beméne, 
Pönge-vasat, mellyen titkos betü, választ, 
Nincs földi halandó, ki megolvasná azt.  

Akkor tűzlegelő szélparipát kettőt 
Szolgái befogván, ragad ékes gyeplőt, 
Fénylő hadszekerén maga Isten hajta, 
Dörög az ég, amint száll lefelé rajta.  

Állítja lovát meg Etele sátrához, 
Halkan maga bément a földnek urához, 
Övezé álmában csípejit a karddal; 
Ismét a szekéren, mint jött, tovanyargal.  

Lovai körmétől lágy levegő csattog, 
Mint a megütött víz, nem sűlyed alattok, 
Kereke zsurlásán ordítva csikordul, 
Ollyan erővel zúz, oly sebesen fordul.  

Messze mezőn háló sok erre fölérez, 
Takaróját jobban felvonja füléhez 
S mélyebben elalszik, hogy a hajnal költi; - 
Hadurat nem látja ember soha földi.  

*  

Kilencedik ének 
                                                      
118 Népmeséink is ösmernek ilyet. Ha már a végzet könyvét rováson képzeljük, ez 

élőfa kérge lehet a legméltóbb hely. A sibylláknál is falevélen volt írva. A. J. 
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Isten kardja  
Reggel Buda nője mene a férjéhez, 
Rijjongva sirályként, mely zivatart érez: 
"Vén ember! ne alugy' - szóval neki monda: 
Fújják oda-át a követ alattomba'.  

"Táltosok és bölcsek, javas, oltárnéző, 
Gyűl oda bűbájos, énekkel igéző, 
Iraló, varázsló; ha ki tud,119 ráolvas; 
Papok, álomfejtők: egész sereg ollyas.  
"Mondom is én váltig: de hiába volt a. - 
Most ihon elnézem már víradat olta! 
Dolognak öcsédnél kell lenni ma nagynak: 
És te, király - téged hisz' alunni hagynak!"  

Kél Buda mindjárást, szemeit dörzsölvén: 
"Mi? Micsoda?" - ily szó rebegett a nyelvén; 
Azután eltámolyg, megtudni, mi készül 
(Ha sejtene abban) jó Detre vitéztül.  

Csakugyan, Etelhez gyűlnek vala jósok, 
Jelre jövendőket hímezni tudósok; 
Ősz Tordát legelébb, s mind' összehivatta, 
Csuda látomását így elibök adta:  

"Bölcs öregek; mondá, tudomány ajtói! 
Istennek e földön kapuján-állói! 
Halljátok az álmom, tiszteletes vének, 
Jó-e? rosz-e? nyitját vegyem értelmének.  

"Álmomban az éjjel (régi dolog!) mintha 
Játszom vala játék-hadaim' ifjonta, 
Nem-nyírt fiatalság szép zsenge korában, 
Hős Bendeguz atyám zajos udvarában.  

"Ott vala pajtásom, Aëtiosz gyermek, 
Fejedelmi sarja római embernek; 
Nagy hadat a húnok fiaiból ketten - 
Ő szembe hadammal, én rája vezettem.  
"Egy darabig játszánk seb nem ütő szerrel, 
Tompa fakó nyillal, gyermeki fegyverrel: 

                                                      
119 Misztikus értelemben. Tudós asszony. A. J. 



 ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK 487 

Vezéri fogásban, cselben vetekedtünk, 
Majd római, majd hún módra verekedtünk.  

"Egyszer azonban, kard valamennyi éles, 
Igazándi120 harctól, locsogó fű véres, 
Támad nagy üvöltés; egek elborúlnak, 
Dördűlve Hadisten kék nyilai gyúlnak.  
"S ím! ősz öreg ember, tiszta fehér fényben, 
Ereszkedik onnan, egyenest elémben, 
Övezi nagy karddal derekam hajlását; 
Érzettem nehezét, a szíjja nyomását.  

"Akkor pillanatig, mintha imett' volnék, 
Tapintom a kardot; derekamon volt még. 
Fényben az ősz ember ágyam előtt álla, 
Megláttam a sátor mennyezetét nála.  

"De borult az álom, s én egyedül, távol, 
Tapodám a léget, mint ki vizet lábol,121  
Szárny nélkül, magosan, a levegőt szeltem, 
Meztelen a kardot jobb kézbe' viseltem.  
"Alattam az erdők koronája zúgott, 
Folyó nagy vizeit terelé Napnyúgot, 
Emberi kéz földet túr vala, mint hangya, 
Fekete a rónák legeletlen hantja.  

"Nagy városok ottan tűntek elé, kőbül, 
És én, le-leszállva, mind' kicsapám, tőbül; 
Egyszerre levágtam karddal egy-egy várost: - 
Mit jósol ez álom, bölcs öregek, már most?"  
E szóra beállott nagy hézaga csendnek, 
Maga szakállába kiki elmélyednek. 
Etele kérdően nézi vala sorba' 
Végtére közűlök szót emele Torda:  

                                                      
120 Ami komolyan, serio megy, nem játékból, Országos keletű szó, de az irodalom 

megvetette: ő tudja, miért. A. J. 
121 Nemcsak azt teszi, midőn valaki a vizet meglábolja, azaz lábon menve átkel 

rajta; hanem az úszás egy nemét is, mely csupán láb segítségével történik, a 
keze használata nélkül. Így jár az adoma 
W-ről, hogy efféle úszás közben megberetválkozott. - A kép ily lábolástól van 
véve. A. J. 
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"Úgy van! idők óta, idők elejétül, 
Száma szerint mondván: háromszor a héttül, 
Firól-fira jóslat miközöttünk szálldos, 
Hagyja utódjának minden öreg-táltos.  

"Elmémben, mialatt az elébb hallgattam, 
Hosszu sor esztendők folyamát forgattam: 
S íme a hármas hét ez idén betelve! 
Nincs kötve tovább a táltos igaz nyelve.  

"Hét száz vala, hét tíz s hét azon esztendő,122  
Mikor Isten kardja napfényre jövendő; 
A hős, kinek Isten, csuda által, adja, 
Mind az egész földet vele megbírhatja.  
"Örvendj! az egen is vídám jelek úsznak: 
Te vagy, te vagy a hős, fia Bendegúznak! 
Nem tudom, a kard hol? s hogy? - de tied lészen, 
Mielőtt e szent év elfogyna egészen."  

Alig hogy az ősz pap ajakát bezárta, 
Lebben az ajtónál Etelének sátra; 
Bulcsu vezér jött be, egy szolga suhanccal, 
Nagy dolgot előre mondani költ arccal.  

Kard vala jobbjában, meztelen és görbe: 
"Ez az! ez az!" - robbant Etele kitörve; 
Zúgás, valamint szél a pagonyt ha rázza, 
Lőn; azután Bulcsu ily szót magyaráza:  

"Király! jöve hozzám az imént e gyermek, 
- Gondold barom-őrző hitvány sühedernek - 
Kengyelemig elsőbb köszönt lehajoltan, 
Amint legelőjén által lovagoltam.  

"Azután beszéle hihetetlen dolgot: 
Csordája ma reggel, hogy a mezőn bolygott, 
Veszi észre, sántít egy kedves ünője, 
Vérnyom is a fűvön harmatozik tőle.  

"Nyomra, okát tudni, vissza legott mégyen, 
Gondolja, tövis, kő, valami csont légyen: 

                                                      
122 Hogy a táltos nem keresztyén, nem is más ismert aera szerint számít, hanem 

valamely költött időszámítás (Teszem Hunor és Magyar rege-korától) képzelen-
dő; tán fölösleges is megjegyezni. A. J. 
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Ím vasat a fűben végtére talála, 
Mint hadi szerszámnak érc hegye, kiállva.  

"Ott hagyja először, térül egyet, fordul, 
(Fölvenni szegénység jele vaskót porbul) 
De viszont megbánván siet oda ismég, 
Nehogy a jószágban kára megint esnék.  

"Hát ihol, a kard-hegy kétannyira nőlve123 
Nyúlni akar hozzá: láng csap ki belőle; 
Megriad és elfut. Szünvén riadása, 
Harmadszor is arra közelít, hogy lássa.  
"Közelít lábujjon, szíve dobog szörnyen; 
Óva megáll sokszor: menjen-e? ne menjen? 
Ágaskodva tekint s nyújtózik előre - 
Úgy mondom el, amint hallám vala tőle.  

"Messzire már látja, mint a vizek sássát, 
Magoslani fűből szép kard ragyogását: 
Penész aranyán nincs, acélán nincs rozsda, 
Mintha csiszár kézből jött volna ki most a.  

"Ekkor - a fegyverhez járulni se' mervén, 
Hozzám fut, lovamat messze megismervén; 
Elmondja. Riasztom: igazat beszél-e? 
Bátran hí s vezet; én megyek oda véle.  

"Ó, emberi szemnek ily csuda látatja! 
Földben alig volt már, csak a markolatja; 
Láng nem üté jobbom' - engede is könnyen: 
Itt van: te viseld azt, te királyom, fennyen!"  

Szól vala, s a bojtár bizonyítá hévvel, 
Verte reá naptól kesely üstökével, 
Nagy jutalom bezzeg tenyerét is verte; 
Most a jövendőlők eloszoltak szerte.  

Maga pedig fordul a fegyveres házba, 
Hüvellyel a kardot Etele ruházza, 
Legszebb hüvelyébe illett csoda-képen; 
Felköti, kivonja; forgatja kezében.  

Vág vele háromszor a négy anya-szélnek 
Keletre, nyugotra, északfele, délnek; 

                                                      
123 Népmeséinkből vett vonás a földből kinövő kard. A. J. 
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Vasa, mint zúgattyú, a levegőt szelte; 
S így szóla Etelből tornyosodó lelke:  

"Csillag esik, föld reng: jött éve csudáknak! 
Ihol én, ihol én pőrölyje világnak!124  
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom: 
Nincs a kerek földnek ura, kívül rajtam!  
Mondván, deli kincsét függeszti szegére, 
S ment hada-szemlélni a húnok vezére; 
Tudja egész had már csudáit az égnek, 
S leborúl előtte, mint egy istenségnek.  

Mindenkit örömmel itat e nagy ujság, 
Csak Buda szívének józan szomorúság, 
Csak Gyöngyvér ijedez búnevelő gondon, 
És hajtja szünetlen: "de hiába mondom!" -  

Ilda pedig, munkán ülvén oda-által, 
Hall vala minden szót szőnyeg-falon által; 
S hagyja tüjét, mellyel gyönge keze varrt, ott: 
Ura elmentével leveszi a kardot.  

És monda fiának: "Jöszt' ide kicsínyem! 
Még kicsi, de szárba eredő reményem! 
Viruló sudárkám, aranyos sugárkám: 
Itt van örökséged, megnézd! Aladárkám.  

"Ó, mert az anyának férje erős támasz, - 
Ideig óráig. De kidőlhet ám az: 
Veti reménységét fiu gyermekében, 
Bizodalma él s nő magzata nőttében.  

"Szerencse ölén is, megtanulám, féljek: 
Hamar énmellőlem hullnak el a férjek; 
Uramat, az elsőt, mihamar elvesztém; 
Férfi ölelését jaj-szomorún kezdém.  

"Kit a kígyó megmart, remeg az gyíktól is, 
Gyászban feketült szív, csupa árnyéktól is; 
Engemet a kígyók: rokonaim martak, 
Mennyasszonyi fővel mély gyászba takartak.  

"Ó, mit cselekedtek dalia férjemmel, 
Kit, élve, szerettem leányszerelemmel! 

                                                      
124 Stella cadit, tellus tremit: en ego malleus orbis!" A krónikák. A. J. 
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Szeretem holtan is, szeretem még most is: 
Ha sírba lezárnak, szeretem még ott is.  

"Vadászni kicsalták, és megölék orvul, 
Ajtómhoz a testét odaveték torzul, 
Kincseit őrvényes Rajnába sülyeszték, 
Mialatt én sírtam édes uram vesztét.  

"Azután férjekkel gyászomba' kinoztak 
Kérőt oda nékem minden időn hoztak, 
Legutóbb a húnok királyfia külde: 
Ez volt, ami bosszúm gondolatát szűlte.  

"Sárkánynak alítám emberi formában, 
Sívó fenevadnak idegen pusztában; 
Ily férjet ohajték; s kezet adtam rája: 
Hogy testvéreimen bosszúmat ez állja.  

"De találtam nagynak, Etelét nemesnek, 
Szigfrid után akit szeretve szeressek; 
Asszonyi szívem már vele boldog volna, 
Ne lenne szerelmem régi koporsója.  

"Bosszúmat Etele becsületes haddal, 
Tudom, meg is állná; nem akarom azzal! 
Akarom ál színben, lépre ide csalva, 
Véres tetemöket rútítani halva.  

"Vagy Gunther, az álnok, szép harcon elessék? 
Gernotnak Odinho' gaz lelke vitessék? 
Hágen, ki orozva döfte uram' hátul, 
Tisztelve kimúljon, Etele karjátul?  

"Nem, Rajna királya két drága fivérem! 
Nem Hágen! a díjat én igazán mérem: 
Valamint a bűn volt, legyen az is undok, 
S vesszenek árulva mind a Nibelungok!  
"Poharukban vérré a lakoma váljon, 
Vendégágyba' ki hál, koporsóba háljon', 
Bizodalmas hajlék éjszaka lobbanva, 
Férjem gyilkosait temesse be hamva.  

"Jer, jer kicsi szolgám: ezt még te nem érted, 
Csak játszol a karddal, övezni kisérted; 
Majd, ha király lészesz... Veled együtt, hosszu 
Feledés árnyékán, nőjön fel a bosszu.  
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"Mert szűltelek arra kínos szeretetben, 
Nem ment ki eszemből foganó percedben, 
Veled azt a terhet viseltem örökké, 
Szívedbe szivemből plántáltam örök-ké.  
"Közelebb vagy hozzám, mint Etel, a férjem, 
Tested az én testem, véred az én vérem: 
Bosszút az anyádért bár iszonyút vennél, 
Nincs nemesebb tetted, nincs igazabb ennél."  

Csakugyan nem érté az anyja beszédét, 
Hurcolta nehéz kard szíjjra kötött végét 
Sátorban a gyermek, kis kocsi módjára, 
S nevetett némelykor Krimhilda szavára.  

Anyja pedig oztán kedvkereső gonddal 
Fúrta meg a szíjjat, közepén, egy ponttal. 
Csatolta fiának kicsi derekára, 
Örült Aladár, hogy zörömböl utána.  

Sátorban alá s fel, ki is a mezőre, 
Le a völgyhajláson, fel a dombtetőre, - 
Kardját puha fűben úsztatja örömmel; 
Eresz alól anyja kisérgeti szemmel.  

Már nem vala messzi a Buda sátrátul; 
Im gáncsot a fegyver ada neki hátul, 
Nagyot esék; arcát vérig üté kőben - 
Ott járni Budáné talált ez időben.  

Meglátta, erősen a szíve megindult, 
Szánalom a lelkén s harag egyszersmind gyult; 
Oda szalad mindjár', s földrül felemelvén, 
Egyszerre ilyen szó mérgesedik nyelvén:  

"Bolond anya nézi - bolond anya hagyja, 
Bolond, ki gyerekét ilyenre kapatja, 
Kezébe is adja, vele még játszatja! 
Nines is az olyannak igaz indúlatja.  

"Fenevad módjára egyszer veti kölkét, 
Azután nem bánja, vessze kicsiny lelkét; 
Csak egyszer a vágya, telyesüljön ágya: 
Fia veszedelmét azután nem bánja."  

Ily hangon ez a nő csattanva üvölte, 
Mialatt a sok vért fátylába törölte; 
Ida futott mindjár', látván fia estét, 
Mérgesen elrántá, amaz elől, testét.  
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"Ne nyúlj a fiamhoz! - vágja szavát kettő, -125 
Ne taníts gyermekkel te bánni, te meddő! 
Mert neked is volna, jóféle ha volnál: 
Nincs rútab' előttem magtalan asszonynál."  
"Meddő nem vagyok én! te se gúnyolj annak! 
Szolgálóimat is engedtem uramnak" - 
Sikolta Budáné, betakarva képét; 
Zokogás fojtá el további beszédét.  

Ilda, miként győztes, kacag vala fennyen. - 
Hallá Buda e zajt; oda kell hogy mennjen: 
Látja nejét sírni, amazt hahotázni, 
Oda sem ért, hogy már így kezde vitázni:  

"Mi dolog ez, húgom? ma is úgy, mint tennap? 
Így lesz ez örökké? így lesz e mindennap? 
Jó ember vagyok én: de ha megharagszom... 
No tehát békét hagyj az enyémnek, asszony.  

"Tegnap ugyan szegényt meghuritám érted: 
De tovább nem tűröm, nem én soha: érted? 
Király vagyok én még, s úr a magam házán..." 
Monda, kövér öklét fenyegetve rázván.  

Vissza reá pattant Ilda királynő is, 
Azután mérgében sírva fakadt ő is; 
Így észre se' vették a vita sebtében, 
Hogy maga Etele közeledik épen.  

Jöve, mint váratlan égi vihar feljő, 
Megszálla megettök, mint fekete felhő; 
Teszi kezét Hilda' szép válla-hegyére, 
- Visszaborúlt a nő ura hős keblére.  

Egy darabig némán állva nem is moccan, 
Tekintete mélyen hömpölyg vala s hosszan, 
Gyöngyvérre Budáról, s Budára viszontag: 
Végre nyugott ajki szóval ilyet mondtak:  

"El haza, jó Ildám, indulni fogunk ma, 
Még ez nap, ez órán, királyi lakunkba; 
Ott te vagy az első fejedelmi asszony: 
Ki merészelné ott, hogy sírva fakasszon!  

                                                      
125 Helyesen ketté. De úgy is mondják, nálunk csak úgy; s ez által a licentitán 

igazoltnak vélem. A. J. 
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"Hanem ezt még tűrjük. Ő a hibás, nem mi. 
Buda királlyal nincs közöm ez'tán semmi. 
Én majd leszek otthon ura jó hadamnak: 
Buda is parancsol, ha kinek tud, annak."  

Ezt mondva, ölébe fiát emelinté, 
Köszönni Budának fejét se' gyökinté, 
Csak mene Hildával. De soká ott állván 
Nézte üres helyét Buda, mint egy bálvány  

Még aznap, az órán, tarka szövött rendek,126  
Etele tornyodzó sátrai lippentek; 
Estig odaáltal, udvara távoztán, 
Nagy halom és nagy völgy marad vala pusztán.  
*  

Tizedik ének 
Etele hadba mén  
Amely nap Etele megvála Budától, 
Nem vált köszönetlen jó szittya hadától: 
Mentében irányzá lova fékét arra, 
Hol serge ma felgyűlt játszó viadalra.  

Megálla, királyul, tömött hadak élén, 
Hangja erős, bár nem kiálta beszélvén, 
A legutolsó is hallotta közelnek 
Domboru melléből hangját nagy Etelnek.  

Mondotta, bucsúzni seregéhez jött el, 
Bocsátani őket haza, szeretettel; 
Dícsérte a népet összesen, egyenkint, 
Zokszóval a multért nem illete senkit.  

Nevezte apának, nevezte fiának, 
Fiatalt öccsének, öreget bátyjának: 
Örül az is e szón, ki maga hozzá jut, 
S ki látja becsülve a maga-formájut.  

                                                      
126 Rend. Tájilag ma is csak sor értelmű. Itt a sátrak sorait jelenti. A. J. 
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Mondotta, hogy immár vége vadászatnak, 
Édes övéikhez kiki oszolhatnak: 
E szóra felörvend hirtelen a népség, 
Öleli, képzetben, váró feleségét.  

De megint a szónak fordul vala rendi: 
Háboru' szándékát Etele jelenti, 
Hova, ugymond, készül válogatott haddal, 
Maga jószántából maradó csapattal.  

Erre, miként tóba ha nehéz kő loccsan, 
Pillanatig nagy zaj, s csend álla be mostan, 
Pillanatig habját a sokaság verte: 
Azután: "menjünk mind!" - riad ezerszerte.  

Senkit haza özvegy szerelem nem csábit, 
Senki nem óhajtja ő gyenge családit; 
Óhajtja: Etelnek szárnyán hadakozni. 
Drága dicsőséggel zsákmányt haza hozni.  

De király engesztő szavára lohadnak, 
Lesz módja, igéri, ezután a hadnak; 
E mostani játék: fiatal gyakorlat, 
Szoknia fegyverhez, ki először forgat.  

"Ti, büszke hún ágak ifju nemes vére! 
Tanítalak immár a magam kezére: 
Hadd mondják az apák: »mi csak egy országot, 
Birják ezek, íme, az egész világot!«"  

Holnap az ifjú had - rendeli - kövessék, 
Tízre öreg harcos, nyíllal,127 egy-egy essék; 
Bulcsura e dolgot úr-Etele bízza, 
S forditja fakóját asszonyihoz vissza. -  
Buda király pedig, szomorú-magában, 
Űl vala, mint egy pók, palota zugában, 
Képzelete gyászos szőnyegeit fonta, 
Árnyas szögeletben űl vala naponta.  

Egy reggel a nője monda neki Gyöngyvér 
- Letevé a hímzést potyogó sok könnyér' - 
Ide-oda holmit keze gyorsan rakván, 
Háttal ura-felé, így monda, forogván:  

                                                      
127 Nyíllal nem felkészülve, hanem nyílhúzás vagy sorvetés útján. A. J. 
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"Mit ér az az ember, ki egész nap ásit, 
Ülvén gondolatok here záptojásit! 
Sok idejét tölti, soha ki nem költi: 
Halott az az ember, halála előtti.  

"Már a vak is látja, süket is már hallja 
Buda király dolgát: hogy' van feje-alja: 
De azért ő napról-napra megént bízik; 
Heverő bánatban eszik, alszik, hízik.  

"Férfi vagy? Az volnál. Király vagy-e? - Szégyen! 
Hol embered, egy csak, ki felálljon s védjen? 
Mind, az utolsó is, odaáltal vannak, 
Isten csudakardját leli Bulcsu annak!  
"Ezt is fölemelted, jobbágy neme nélkül, 
Adván neki tennem húgod' feleségül; 
Most ez is a kardot - ihon a hálája! - 
Mintha nem is volnál, más kézre találja!...  

"Vagy, had ura, Isten, részre te is hajlol? 
Buda gyalázatján szíved örül, tapsol? 
Húnok fejedelmét nézed üres bábnak? 
Ajándékod adod, fő helyen, a lábnak?...  

"Nem adta, bizony nem! egynek ajándékul, 
Se bolond asszonynak gyermeki játékul; 
Adta egész nemzet fényére, javára: 
És te vagy a nemzet elsője, királya.  
"Első! nosza állj ki, legelül a sorba; 
Király! ne tapodtasd magad' önkint porba; 
Gyüjts hadat és készülj - vagy aléltan várod, 
Míg fejeden végkép teljesül a károd?  

"Jön a keserű gyász, utol is ér nyomban, 
Jaj, látom örökké riadós álomban! 
Jaj, érzem örökké ímette a szörnyet! 
Most is eremben fut, lázhidege környez.  

"Ember! Valamerre, míg van idő, mozdulj; 
A sors hadszekere - hallod, üvölt - pusztulj: 
Félre az utjából! mert bizony elgázol, 
Ha te kövér gondban szunnyadsz s lakomázol." -  
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Háborodék lassan jó Buda ezekre; 
Ajzotta128 nem egyszer száját feleletre, 
Most, mint olyan ember, kit méreg eröltet, 
Felugra, döfölvén botjával a földet.  
"Elég már! - rivalá - legyen immár vége! 
Ne szutyongass mindig, Ármány felesége! 
Mert, ha tovább a szót ellenem így hajtod, 
Megmutatom, meglásd, ki a férfi, rajtad.  

"Te vagy oka ennek, a te gonosz nyelved; 
- Mert nem fér soha két asszony egymás mellett - 
És most te pirongatsz, mintha eléggé nem 
Marna kegyetlen bú anélkül is éngem.  

"Könnyen, rövid ésszel, szerez a nő patvart, 
De tanácsa nincsen, ha megteszi a bajt, 
Amit összekuszált, soha ki nem bontja: 
Hadd álljon elő a férfi esze s gondja!" -  

Megnémula Gyöngyvér, szavain férjének, 
Nem halla hasonlót, míg boldogan éltek, 
Azelőtt szép szóval bánt vele s gyöngéden: 
Most sír vala belül a durva beszéden. -  

Buda meg a főket hívatja tanácsra, 
Készteti bús lelkét komoly elszánásra; 
De alig egy-kettő, vontatva, jelent meg, 
Mind látogatóba Eteléhez mentek.  

Nem vala ősz Torda, se Szalárd, sem Bulcsu, 
Még Detre is elment, a cselfe tanácsu; 
Szömöre a kádár, az is indulóban, 
S vele négy-öt jobbágy volt még, habozóban.  

Ezek, úgy dél tájatt, mikor összegyűltek, 
S ide-oda gyéren, hallgatva leűltek: 
Mindjárt üresebb lőn a nagy üres sátor, 
S jobban mutatá, mily népes vala másszor.  

Kin Buda gerjedve haragra idétlen, 
Vétkesekért szidja vala, aki vétlen, 
Azért, ki jelen nincs, a nála levőket; 
Keserü zokszóval így feddi meg őket:  

                                                      
128 Nyitotta. Ajtó, ajak. A. J. 



498 BUDA HALÁLA 

"Eljöttetek? aj no! nagy nehezen. Csuda! 
Hamarább gyülnétek, tudom én azt, oda, 
Hol Bulcsu vezér van, meg az a vén táltos, 
Vele mind a többi hiteszegett pártos.  

"Tudom én, áruló bennetek az elme, 
Fél lábatok immár vagyon a kengyelbe', 
Buda király nektek, az ő szava, ennyi! 
Pártos Eteléhez vágytok igen menni.  
"De megnő Buda még, bizony Isten! megnő 
Parancsol is, és nem panaszol mint ag nő; 
Ollyat riad egyszer, hogy messzire hallik, 
Mire sok kevély nyak törik avagy hajlik.  

"Ki az a hatalmas? mi joga van hozzá? 
Etelét én tettem, a micsodás, azzá; 
Etelét én köptem: s ha fejére hágok... 
Mit szólatok ehhez, dölyfös uraságok?!"  

Nem szólt bizony erre ott senki Budának, 
Hanem összenézvén vállat vonitának; 
Ő pedig, egy kissé miután kifújta, 
Így tüzelé mérgét nyavalyásan újra:  

"Hallgattok? nem akar jőni a szó végre? 
Összebomlott, ugy-é, a tanács, az íge? 
No, beszélek hát én! és nem hiu szélnek: 
Meghallja, ki mostan s kik ezután élnek.  

"Nem lesz Buda többé, az Égre! nevetség. - 
Induljon Etelhez e nyomba' követség: 
Szömöre! mint első, te leendsz a szónok: 
Parancsolom, ezt mondd ama lázadónak:  

"Vérhit köti hozzám, Isten előtt eskü, 
Hadurat nem játssza halandó eszes ki, 
Sem eszes, sem bátor, sem dölfös erőszak 
Ameddig ereszti, addig mehet ő csak.  

"Ittam az ő vérét, ő is az én cseppem' 
Hogy velem országol, mint öcse, legszebben, 
Mint ifiabb testvér, kit alacsony ágból 
Magamhoz emeltem, atyafi jóságból.  

"De az ő hálája hiteszegett ármány, 
Gonddal tömi nékem az éjjeli párnám, 
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Reggel is, ágyamból üdületlen kelve, 
Tegnapi gondjával vívódik az elme.  

"Se hetig, se napig hű nem vala hozzám, 
Mióta uralmom vele híven osztám; 
Gyűjte hadat mindjár', rebegésben tartott. 
Mit adék, fordítá ellenem a kardot.  

"Háboru, békesség: fő hatalom tiszte, 
Hátam mögött ezt is egyedül intézte, 
Követekkel végez, hadra ihon készül: 
Nekem a bosszúság marad ebben részül.  

"Mondjad azért, kádár, izenő szavammal: 
Indulni ne merjen szép ifju hadammal; 
Külön amit végzett, az előttem semmi: 
Máskép - amit adtam, vissza tudom venni.  

"Azt is neki megmondd, úgy akarom, bátran: 
Hogy az Istenkardnak illő helye sátram; 
Kérkedve magánál ne tartsa továbbat; 
Illeti a főt az, nem pedig a lábat.  

"Nem adta Hadúr, nem! egynek ajándékul, 
Se hiu asszonynak gyermeki játékul: 
Adta egész ország fényére, javára: 
S én vagyok az ország elsője, királya.  
"Azért hadi népem' mind' haza szélessze, 
Derekára Isten kardját se övezze: 
Máskép a kötött szert szálára kibontom, 
Vérrel adott esküm visszafelé mondom." -  

E szóval ereszté Buda el tanácsát, 
Előbb Szömörének kijelölvén társát; 
Sátorbul egyenkint hallgatva kimentek, 
Künn tompa morajjal távoztak a rendek.  

Aznap Buda lelke hajtja magát, mint a 
Kézzel nekilódult függő tereh, hinta; 
Haragja sehogy nem bir szünni sokáig. 
Mint a megütött hab, ereje fogytáig.  

De mikor estenden csillapodott vére, 
Nagy félelem állt bé, a harag helyére, 
Félelem és bánat kezdte szivét vájni, 
Mint seb, ütéskor nem, azután szok fájni.  



500 BUDA HALÁLA 

Lassítja menését, járván palotában, 
Meg-meg is áll olykor, tünődni magában; 
Este, miként gyermek búvik az anyjához, 
Csüggedve imígy szól hites asszonyához:  

"Rettegek én, Gyönyvér, - rettegek és fázom, 
Hogy e mai lépés sietteti gyászom'; 
Eteléhez nagy szót viszen a követség: 
Félek, hogy a súlya rám vissza ne essék."  

Hallván e beszédet Buda királynéja, 
Szép barna szemének felvirrada héja, 
Rá bánatos arcát emelte szelíden, 
Szánólag az asszony megszólala ígyen:  

"Jer, édes uram, jer! ülj ide mellém, le, 
Szegény bús fejedet, így, hajtsd az enyémre 
Ifju örömidben részem vala hajdan: 
Feles feleséged hadd legyek a bajban.  

"Hibáztál; a harag vesztedre tanácsolt: 
De ne félj, nem késő, Buda, hogy megmásold: 
Lovas ember rögtön lovadat nyergelje, 
Követid útjokból hogy visszaterelje.  

"Etelét csak szóval ingerleni félős, 
Mert vele tart, ládd-e, sok csalfa kevély hős; 
Gyűjts hadat, azt mondom, míg oda lesz hadban, 
Hogy, mire ő megtér, te se légy magadban.  

"Arany-ezüst kinccsel teli nagy sok vermed: 
Minek e holt marhát így élire verned? 
Őseid rád hagyták: de te kire szánod? 
Meghalsz: neki gyűjtél: se fiad, se lyányod.  
"Vagy azért kíméled, hogy magamat végre 
Megfosszon, ha talán jutok özvegységre? 
Add! kinek egy részét, kinek a más részét: 
Ha nem szeret ingyen, hű kutya lesz pénzért.  

"Adj sokat, és igérj többet is, a főknek; 
Meglásd, valamennyi, pártodra szegődnek. 
Most a követséget forditsd haza utján; 
Azután ne búsulj, édes uram, hagyján!"  
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Így szólt a királyné, nyájas okos szókkal, 
Rá'dásul öregjét megapolá129 csókkal; 
Buda is vissz' adta melegen, hálásan, 
Azzal sietett, hogy hírnök után lásson. -  
Szömöre azonban s vele küldött társa 
Járnak vala immár jó futamodásra: 
Tisza sodrát éjjel paripán meguszták; 
Keletre, homályban, végnélküli puszták.  

Szótalan egymással nagy utat menének, 
Hallgatva dobajját az ügető ménnek; 
Végre Kadarcs (ez volt a Szömöre társa) 
Megkívánta igen, hogy szavait váltsa.  

"Pajtás uraml - ekkép fordul a biróhoz - 
Mi oka, hangod sincs, legföleb' a lóhoz? 
Máskor tied a szó, ha tanácsot űlünk, 
S lakomán ha tréfálsz, mind kétfelé dűlünk,"130  
Felele a kádár: "Ajh no!... szeretném, ha 
Törpe bolond volnék, vagy született néma, 
Semhogy Etelének ezt az izét mondjam, 
Haragos nézését magam ellen vonjam." -  

Így, ritka beszéd közt, azon éjjel s másnap 
Kerülik zsombékját tenger Tiszalápnak; 
Délest vala már, hogy felkaptak a hátra: 
Látszott is Etellak, Etele nagy sátra.  

Mint ha ki méheshez közelít távunnan, 
Szállingani egyes bogarat lát onnan, 
Azután mind sűrűbb a repesők rajja, 
Cikázik a tánca, és zümmög a zajja;  

Bong a tele kaptár; ki-be a nyiláson 
Sok ezer fényes hát hentereg egymáson: 
Úgy hemzseg az ember sűrűje, zajossa, 
Amint közeledik Etele várossa.  

Budaszállás ahhoz, gondolom én, semmi, 
Ahogy itt a népség jőni szok és menni, 

                                                      
129 Régiesen: megcsókolá. A J. 
130 Két oldalra; egyik egy, másik más felé, t. i. a nevetés miatt; de amit nem szük-

ség hozzátenni. A. J. 
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Ahogy palotái gazdag Etelének, 
Mérföldnyi mezőben, tornyodzva kelének.  

Nagy legelő, mellyen szűz-ménese futhat, 
Térség vala közben, hol hadi nép futtat, 
Azután felváltva paloták, karámok: 
Nehéz volna, bizony, megmondani számok'.  

Legszélen a szolgák sátorai voltak, 
Egyszerü fenyvekből boronába róttak; 
Azután beljebb mint csinosodni kezde 
Gyaluval a hajlék símán beeresztve.  

Csoportosan itt-ott hún fők palotái, 
Megannyi kevély lak, megannyi királyi; 
Város a városban elegyűl mezővel, 
Közte szabad térség nagy távola zöldell.  

Külön egy-egy várost asszonyai laknak, 
Udvari népestül, melyen uralkodnak; 
Legközelebb Krimhild Etele sátrához; 
Függő folyosón jár, ha tetszik, urához.  

Mindez csuda művel remeken alkotva, 
Vésű hegye által virágzik a holt fa, 
Hajt levelet, lombot, de nem úgy, mint hajdan, 
Idegen sok színre van festve olajban.  

Vérpiros a zöldje, arany a virága; 
Sziszegő sárkánnyá fonódik az ága, 
Zöld madarak közte hallgatva megűlnek, 
Madárszavu csengők a helyett csendűlnek.  

Közepütt nagy dombon Etele hajléka, 
Fedi a legcsúcsát ős Turul árnyéka, 
Emelinti roppant szárnyát repülőre, 
Aranybul egészen, verte ki szerzője,  

Oszlopok a sátor-mennyezetig folynak, 
Indázva hol erre, hol arra hajolnak, 
Arany lemez a fát csillogva boritja 
Közte nehéz bársony' dagadó kárpitja.  

De, ki azt leirná, nincs az az irótoll, 
Szem is elkáprádznék a látnivalótól; 
Mint egy mesevilág, oly ragyogó minden, 
Oly csuda, formákban, oly különös, szinben.  
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Jár sokaság ki s bé, valahol csak járhat, 
Pezseg a nép szerte s ló, a nemes állat; 
Az egész egy főnek fordul akaratján; 
Mint Etele kedvén, esze gondolatján.  
Lakozás egy hétig vala most, nagy ünnep, 
Reggel, az új karddal, áldozat Istennek, 
Azután hős torna, befejezve torral, 
Este kemény vívás a bajnoki borral.  

Háromszoros ünnep öröme gyűlt össze: 
Etele mén hadba: búcsupohár lesz e; 
Meg az Istenkardnak vagyon avatása; 
Idvezlő követek fényes fogadása.  

Jöttek vala, messze Ázsia-szélektől, 
Követek nagy számmal atyafi népektől, 
Valakik a húnnal egy fej alá tartnak; 
Lakói e tenger- és az Etel-partnak.  

A besenyő, bolgár, jász, kazar, - a várkun 
Mely védi tanyáit kilencszeres árkon, 
Lapos nyelvü palóc, küldi barátságát, 
Hódolva köszönti Etele' országát.  

Jöttek ajándékkal, egy sem üres kézzel, 
Kiki maga földjén ami becsesb ékszer: 
Hoza nyusztot, hölgyet, kinek ege téli; 
Drága szövött árút, tevéken, a déli.  

Magyar is, magyarok vezér fejedelme, 
Ki nagy országot bir Etel folyam elve,131  
Külde ajándékot, amineműt egy sem: 
Illő bizony, ezt hogy énekbe' lefessem.  
Vad ménes akárhány, vad anyáktul ellett, 
Barangol a síkon, Etel vize mellett, 
Vemhedzik a kanca viharos széllángtól, 
Fene tátos-méntől, futosó villámtól.  

Pányvával ezekből, ha mikor kell, fognak, 
Hajítva kötését repülő huroknak; 
Veszedelmes játék, mivel a bősz csorda 
Lovat és lovagját levágja gyakorta.  

                                                      
131 Folyamon túl. Régi. Kolozsvárnak egy része ma is Híd elve. Így régen Havas-

elve. A. J. 
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Magyar egész ménest haddal foga közre, 
Terelé, (hallatlan!) mint a csikós, össze, 
Küldte ajándékon Etele királynak; 
Híre soká fönn lesz ennek a hajszának.  
Üstökös ifjú had, zúgó karikással, 
Kerüli a ménest rohanó futással, 
Szelid paripájok a vadat elgyőzi, 
Körül, örvény módra, száguldja, előzi.  

Horkanva, prüszögve megtódul az állat, 
Rúg, harap és tombol, rést még se' találhat, 
Szép kis fejök egymást tetőzi halomban; 
Indulni az ostor kényteti azonban.  

S valamint forgószél, mely sivatag pusztán 
Porfelleget üldöz, maga körülfutván, 
Forog is halad is utjában előre: 
Ugy halad a ménes, száguldozik őre.  

Országokon által mind űzve rohannak, 
Verik úszni gyakran, dagadó folyamnak, 
Olykor legelőre pihenni eresztik, 
Ha nem áll, a hajtást újra elülkezdik.  

Ily módon Etellak rónáihoz értek, 
Volt az egész útban nézője temérdek; 
"Magyarok ménessét" hirdeti mindenki, 
Unokák is tudják, dal is egyre zengi.  

Etele nagy néven ezt az ajándékot, 
S fogadá szívből a rokon ivadékot, 
Dícsérte vezérök' dalia népestől, 
Fogadá egy vérül, fogadá egy testül.  

Indúlása előtt ez okon mindennap 
Foly vala nagy vígság; de utolsó e nap; - 
Követekkel vígad, s felváltva határoz: 
Eszébe' se fordul, hogy küldje Budához.  

Buda emberei hogy oda érkeztek, 
Lakoma utolján öreg ivást kezdtek 
Odabenn a hősök; nem is énekszóval - 
Múlattanak immár nyavalyás Cerkóval.  

Kicsi vala Cerkó, éktelen és görbe, 
Szálas daliák közt kacaj ez a törpe; 
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Aëtiosz küldé rabul Etelének; 
Vele vídul gyakran a szomorú ének.  
Most is szomorú dalt vere Zángó kobzán, 
Keve, Béla gyászát, Kadosát felhozván; 
Sírt vele minden hős: de legott Cerkónak 
Nevetett, hogy törpe, s ily habarék szónak:  

"Borju nyeritését, uraim! kergettem, 
Nyúl köhögős álmát agyon is ütöttem, 
Vereb árnyékába szalma nyilat lőttem, 
Vén fa csikorgással tarsolyt teli szödtem..."  

Így kezdé, s hahota nagy zendüle rája; 
De királynak el sem mosolyodott szája, 
Ülve magasb polcán, fő gondokat érlel, 
Hagyja boros népét játszani törpével.  

Ekkor nyita, félvén, Szömöre közzéjök, 
Tar homloka gyöngye aggodalom-bélyög: 
Elmondja, ne mondja, Buda követségét?... 
Nem mondja! bajának ezzel veti végét.  

Bajának azóta ért vala már véget, 
Ha Buda küldöttje gazon el nem téved, 
De belé-bódorgott Tisza mocsárjába, 
Hírével a hírnök csavarog hiába.  

Nosza, hogy meglátták Szömörét pajtási, 
Lőn kacaj, a hún fők harsány riadási: 
Tréfára vevék hogy zavarodva ott áll: 
"Tiszteletes kádár, monddsza, mi jót hoztál?"  

Ő pedig, aggódó szemeit oldalra - 
S forditá, hol Etel komolyan ül, arra; 
Kacagák e nézést s minden egyéb dolgát: 
"Bölcs kádár jer igyál, s mondj valami mókát!"  

"Tisztelet adassék Etele királynak! 
Engedéd-é, uram, hogy igyam s tréfáljak?" 
Szömöre így kezdé; Etel igen-t inte, 
S amaz ekkép szólott, miután hörpinte:  

"Buda nagy királytól mi jövünk követség..." 
E szóra megint lőn jóízü nevetség, 
(Csak Detre hegyezte róka fülét köztök,) 
S valaki felmordult: "szöktök, uram, szöktök!"  
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Nagy hangon a kádár, és szólt komoly arccal, 
De csak a jókedvet gyarapítá azzal, 
Elmondta keményen Buda úr parancsát: 
Tetszős vala nékik e tréfa-bolondság.  

Mikor oda ére, hogy Etel a haddal 
Indulni ne merjen, se az Istenkarddal: 
Kitört az egész nép hosszas hahotába, 
S Etele béfordult benyiló sátrába.  

Váltig Szömörének innia most kelle, 
Hogy a nehéz tréfát nyomtassa evel le: 
De még józanodott minden ital bortul, 
Rettegve, királlyal dolga hová fordu.  

Csakugyan, még aznap Etele hivatta, 
Lakomát a kádár végig sem ihatta; 
Királya szemébe tekinteni átall, 
De érzi, hogy éget, szeme héján átal.  

"Róka! eszes voltál: nem csippen a farkad: 
Buda bolondságát hímezni akartad: 
De nem javasolnám - Etele király szól - 
Se neked, se másnak, hogy ezt tegye másszor!"  

Esdekve a jobbágy békélle132 kezéhez: 
Hogy ő nem is úgy jött ura-Eteléhez: 
Vissza se' mén többé, marad itten nála, 
Valamig ő ő lesz, Etelét szolgálja.  
"Sőt vissza - Etel mond - friss nyomotok menjen: 
Buda nekem többé ilyet ne izenjen, 
Mert leteszem, csúfra, mint régi ruhámat: 
Csak egyéb ne érje: veszedelem s bánat.  

"Hogy az Istenkarddal... Enyim az! ki másé?... 
Ideje majd megjön, világ-aratásé! 
Sátrom alatt addig hüvelyében áll az; 
Budának, urától, e legyen a válasz."  
Örvend vala kádár ily szabadulásnak, 
Paripáját reggel könnyen ülé másnap; 

                                                      
132 Kezeihez békéli v. béékélik. Számtalanszor előfordul régi könyvekben, s az 

engesztelés módját jelenti, rendesen kézcsókkal, vagy legalább kézfogással. A. 
J. 
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Etele meg ifju seregét mozdítja: 
Örül az, hogy megnyílt a dicsőség hídja.  

Őneki, utjában, hintenek és fűznek 
Fátyol-ivet a nők, virágot a szűzek; 
Zene búcsu-hanggal kiséri azonba'- 
Úgy mennek a hadra, mint lakodalomba.  

*  

Tizenegyedik ének 
Buda várost épít  
Vermeit immáron éjjeli munkával 
Buda király bontja hites ag szolgával; 
Sátora furkózott fenekét megássa: 
Derül onnét arany-ezüst ragyogása.  

Dűlnek elő sírból eltemetett kincsek; 
Ki azokat látta, ember olyan nincs meg: 
Ki oda temette, mind-egyre levágták, 
Hogy el ne beszélje ura gazdagságát.  

Detre meg, a vén szász, jővén Etel urtól, 
Szövétneket ottben megsejti az utról, 
Kései fönlétét csudálja királynak, 
Gyanus neki amit odabenn csinálnak.  

Állítja lovát meg éjféli sötétben, 
Nyeregbül az agcsont óva lemász szépen, 
Hátracsapott fékkel paripáját hagyja - 
Mindig Buda hősnél szabad a járatja.  

Most is, az ajtónak fölhúzva kilincsét, 
"Jó estét" neki mond "munkára szerencsét". 
Fel Buda egy-térdről pillanta ijedve, 
Kincsei nagy halmát tenyerével födve.  

De legott meglátja, megösmeri Detrét, 
Titkolni előtte úgy sincs oka tettét, 
Már ugyse' lehetne; nem is igen bánja: 
Vén szászon a próbát kezdeni kivánja.  
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"Arany ez! - mond - kincs ez! - van nekem is, lá' é,133  
Nem koldustanya még Buda vén királyé! 
Barátjai mégis kerülik a sorsát: 
Idegen asztalról lesnek alá morzsát.  

"Ó Detre! ha minden - soh'se hittem volna - 
Te is immár lettél Buda árulója? 
Ellenségivel egy barlangban üvöltesz; 
Etele borából: »vesszen Buda!« - költesz.  
"Mi kell? lakozás kell? - akár éjnap itten 
Dőzsölj palotámban, mint egy Odin isten; 
Kell arany- és kő-kincs? Végy! ami szemednek 
Drága vagyon tetsző; ints: nyomba' követnek.  

"Csak te nekem hű légy régi tanács-szóddal, 
Testemet is védjed sok vas-mezü góttal; 
Mert ihon elvesztem gőgje miá, látod, 
Fegyverre ha késünk gyűjteni barátot."  

Erre az ősz bajnok, mint ki örül káron: 
"Mit gondolsz? magam' én hogy eladjam áron? 
Legyen tied a kincs, az enyim a lélek! 
Én azt teszem, ugymond, mit jobbnak itélek.  
"Visszavonást nézem köztetek én búval; 
Megmondtam előre, igaz intő szóval, 
De te sem hallgattál, Etele sem, rája: 
Most hüvelyét a kard, íme, alig állja.  

"Jobb nekem elmenni, mint küzdeni párton, 
Testvérek ügyébe magam' minek ártom? 
Hún atyafi-harcnak mi köze a góthol?134  
Aki erősebb lesz, annak, igen, hódol.  
"Hű vagyok és voltam, senki se' mondhatja, 
Míg Buda országolt, meg Rof, meg az atyja, 
Szolgálni ha kellett csak egy-egy királynak: 
De, ha már kettő van, hjaja! mit csináljak.  

                                                      
133 Valóban így ejtik Tisza Duna közt, a ládd-e rövidítést még inkább megrövidít-

ve. S a poézis ne használhatná az ilyet alkalmilag? Másutt kapva kap az ilyen 
hangzatos rövidítéseken. A. J. 

134 Tehettem volna: gót-tal, s a rím úgy is megjárná. De nagy vidék így ejti a hoz-
hez ragot. Az pereljen az én perlőimmel. A. J. 
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"Etele hatalmas: engemet elronthat; 
Hozzá ha szegődném, te is el, viszontag: 
Mert senki se' tudja hadi kocka döltét, 
Ha a Norna-leányt vérboszura költéd.  

"Most a hunok szítnak Eteléhez jobban: 
De, ha egyszer a harc fáklyája kilobban... 
Mert sok irígy bosszu elfojtva hever rég... 
Ezért Eteléhez pártolni se' mernék.  
"Ő az erős mostan, te pedig a gyenge, 
De megerősűlhetsz, király, vele szembe: 
Ott a győzedelem, hol az Istenkard van... 
Ki tudja, mit gondolsz felőle magadban?  

"Én hát se' tanáccsal, nemhogy emelt kézzel, 
Melletted se' fogok, se' a másik résszel; 
Haza, jámbor gótok tanyáira, mék én, 
Ott várom el e bajt, mire fordul, békén." -  

Nem volt Buda bajnok kész ily feleletre: 
"Ó Detre, kiálta, álnok eszű Detre! 
Benned, imé, vártam igaz ügyem őrét: 
De te, látom, félted csak a magad bőrét.  

"Kit nyerjek arannyal, kit ezüsttel már meg, 
Ha régi barátság így marad, így áll meg! 
Zászlómhoz a népet hol vegyem ujonnan, 
Ha régi barátim futnak előbb onnan!"  

"Csínja - felel Detre - van az ily dolognak, 
Madarat nem dobbal, nem üvöltve fognak: 
Aranyon árulót te keressz hiába, 
Mondván: »nesze! hű légy.« Senki nem oly kába.  
"Senki biz' oly olcsó, kinek ezt mondd, nincsen: 
»Megvettelek, ugy-e, alku szerént, kincsen?« 
Aranyod utálat, - még le sem ül nálad, 
Még vissza se' fordul, csakhogy odébb állhat.  

"De, ha rejtett céllal adsz neki, és ingyen: 
Kárba, veszendőbe soh' se félj hogy menjen 
Aranyod megbérli: ő maga sem véli 
Hogy az indulatját adomány vezérli.  

"Akarod, gerjedjen szive szánalomra: 
Mélyebben megesik ha arany is nyomja; 
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Vagy az ő sérelmét latolni ha kezded: 
Súlya ezüstödnek túlterheli eztet.  
"Kincs elalutt hálát, régi boszút felmar, 
Kincs váj sebet ujra, hol behegedt a var, 
Kincs egyenest görbít, egyenesít görbét: 
De ügyesen kell ám használni az örvét." -  

Elállt szeme szája Buda jó királynak: 
"Ó Detre! nem értem. Nosza, mit csináljak? 
Taníts tanulatlant; de magyarabb szóval: 
Ha soha nem voltam, leszek ezért, jóval."  

Akkor egész éjjel, hajnalhasadásig, 
Magyarázott Detre, figyelé a másik; 
Virradatkor elment, vagy alig korábban: 
Sohse' látták többé Buda sátorában.  

Ment; reggeli álmát fölverte a gótnak 
Valakik udvarnál kisérői voltak; 
Haza, népe közzé, indula hadastul, 
Hol gyarmatot űlnek, leigázva vastul.  

Szigetenkint szerte az idegen nemzet 
Erős hunok ellen soha nem rezzenhet; 
Él maga törvényén, nem szolga, különben; 
Vannak fejedelmi (Detre is az) többen.  

Kiket az utból még, vagy haza értével, 
Megfuttat a vén szász titkos követével: 
Inti vigyázatra: legyenek mind résen, 
Készülve hadankint, mert nagy idő lészen.  

Naprul azért napra, mint azelőtt, folynak 
Dolgai gyanútlan az idegen fajnak; 
De sokat mond bátrabb szemeik nyilása: 
Benne ragyog népök várt szabadulása.  

Ezek így készülnek. - Buda hős azonban 
Hunokat hívatja, kitkit alattomban, 
Magához egyenkint rendeli a főket, 
Kincses ajándékkal így lopja meg őket:  

"Bátya, felém sem jösz, idehagysz túlon-tul, 
Meg is ám halhatnék tőled rokonomtul, 
Mióta királlyá Etelét megtettem, 
Ő pedig abban jár, hogy ne legyünk ketten.  
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"Ó, jobb is, amim van, rendelni halálra: 
Nem tudni, a holnap, sohse, mit hoz mára; 
Ne nyelje be ő mind: ím, neked, ezt szántam: 
Jó emlékezéssel légy róla irántam."  
Másnak emígy szólott: "Hogy vagy, öregem, te? 
Elmultunk! igaz-é? Te is, én is, nemde? 
Új az idő s ember; az egész világ új: 
A vént leszorítják, ha maga nem tágúl.  

"Nem így, Bendeguz és Rof idején, volt ez, 
Kik alatt szolgáltál: hanem akkor volt ez! 
Véred elomlását Etele mit bánja!... 
De fogd: Bendeguzé; kincse maradványa."  

Van, kihez így fordul: "Má híni se' merlek 
Lakomára, hékám; ízetlen a serleg: 
Etele gyanakvó, rád, valamint rám is: 
Jól teszed! okos légy, kerülj ezután is.  

"Mi haszna ezentul billikomok, tálak, 
Arany-ezüst eszköz Buda nem-királynak? 
Etele rátenné kapzsi kezét, hidd el: 
Víg napok emlékét, pajtás, nesze, vidd el!"  

Olykinek135 ezt mondja: "Titok, amit hallasz... 
Ne félj! Etelénél kárt vele nem vallhatsz, 
Bár engem az útból félre akar tenni, 
Ami nem igazság: de ha meg kell lenni!  

"Egyszer hal az ember! magamért nem bánom: 
Asszonyomat hogy tán kirabolja, szánom; 
Amim van, az itt van: rejtsd el neki, kérlek, 
Légy gondviselője nyomorúlt Gyöngyvérnek."  
Így a többivel is, kit ravaszúl Detre 
Hajolni tapasztalt vala zendületre; 
(Rég ideje sző-fon maga titkos tervén;) 
S béadta nevenkint, hunokat ismervén.  

Volt már (de mikor nincs árnyéka nagy fának!) 
Irígye húnok közt Etele királynak: 
Rémít vala egyet hatalom gyors nőtte, 
Másnak Etel büszkébb, mint annak előtte.  

                                                      
135 Némely. Ollyik. A. J. 
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Jár maga eszén csak, tesz maga oktábol, 
Régi szokást mellőz, új dolgokat ápol.- 
Más, aminek elsőbb maga is örvendett, 
Találja nehéznek a sanyarú rendet.  

Ha ki meg ellustúlt békés Buda mellett, 
Harcolni örökké kell, látja, Etelnek, 
Nagyra fejét, egyszer, örömestebb szánja, 
Mint hogy ne henyéljen már ennekutána.  

Volt olyan is, kit tán szóval avagy tettel 
Etele megbántott, mit nem feledett el; 
Vagy, ha nem is bántá, vette zokon önként: 
Nem tudja, mivel sért, a hatalmas, gyöngét.  

Egy-kettő igazát érezte Budának, 
Titkon töri szívét sérelme jogának; 
Nagy része a köznép bizodalmán retteg: 
Etele az által hova nő felettek!  

Ezt arany ingerli; kapdos amaz újon; 
Ez rászületett, hogy követ egyre fújon; 
Ezt hajtja irígység, vad epébe mártott; 
Hő vére amannak üt örökké pártot.  

Hisz' ember az ember, akkor is az volt lám; 
Megörült s megdöbbent Etele nagy voltán.- 
Buda végez minddel szép színnek alatta; 
Szájába miképpen Detre vitéz adta.  

Mint szellő ha fogan vak déli melegben, 
Pici pöhöly elsőbb, út kis pora lebben, 
Majd a berek szélin leveli a nyárnak 
Táncot ezüst hassal, nesztelenül járnak;  

...Honnan, kicsi szellő, ég vándora, jöttél? 
Vagy lábom előtt csak egyszerre születtél? 
Lehelleted' arcom még érzeni tompa: 
Ott vagy azért, látlak, hogy fürdöl a porba';  

S már zizzen az erdő, fodorúl a víz is, 
Hosszú haja árnyát lendíti a fűz is, 
Már lombokat lóbál, már ágat is ingat, 
Már egy egész karcsú fiatal bólingat:  

Zúg itt is amott is a liget és megdűl, 
Szennyes az ég boltja szapora fellegtűl, 
Kardját hüvelyéből rántja egy-egy villám, 
Zengeni, úgy tetszik, moraját is hallám:  
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Hír támad azonkép a hunok szállásin, 
Tompa beszéd, bor közt, nagyok áldomásin; 
Hogy' támada? hogy' nő? ki toldja? ki kezdi? 
Tán a levegő is egyaránt terjeszti.  

Budának először dícsérete hangzik: 
Hajdani jó élet, heverő nagy lagzik, 
Munkatevés nélkül, ingyen, a vidám bor: 
S hozzá Buda lelke, a szelid, a jámbor.  

Az, ki Buda nevét említni se' merte 
Már hónapok óta, most jár vele szerte, 
S örvend, hogy szavait befogadja kész fül, 
Vagy meg is előzik, ha szólani készül.  

Nem tudja egyik sem, ha kivel súg össze, 
Hogy azt is arannyal Buda környéközte! 
Bátorságot ez ád mind ennek, amannak, 
Hogy már annyian ők Buda mellett vannak.  

Ada bátorságot, növelé a merszet,136  
Hogy igaz ügyben jár, bizodalmat szerzett: 
"Aranyát elvettem - kiki titkon szóla - 
Hanem ez gondol, lám, csak a közös jóra."  
"Oh bizony... (a fő-fő, a nyakasabb szittyák 
Buda királyságát ily szóval ahitják) 
Oh bizony! akkor volt a mi szavunk kellő, 
Mi magunk fő jobbágy, királyhoz egyenlő.  

"Szoktunk oda járni, mint haza, hívatlan, 
Fölkelni, ha tetszett, ülni le, mondatlan; 
Kérelmet ha tevénk, a hangja parancs volt, 
És Buda kért tőlünk, ha miben parancsolt.  

"Mert ő vala jámbor, nem büszke, negédes - 
Vala nyájas, vídám, szelid, emberséges, 
Szófogadó, kész, hű; de igaz is, bölcs is: 
Benne ugyan nem volt legkisebb erkölcs is."137  
Más haragot színlel, makacsabb húrt penget: 
"Nem volt szabad azzal, nem tudta mit enged, 

                                                      
136 Mersz, mint a félsz. E kettő él ily formában. Véleményem szerint nem az ige 

második személye, hanem valóságos főnév, sz képzővel. A. J. 
137 Erkölcs. Eigensinn. (Itt játék is van benne jellemhiányra.) A. J. 
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Társul az öccsét hogy székébe fogadja, 
S a nem-adhatóját valakinek adja.  

"Királyt Buda nékünk nem tesz maga mellé, 
Se kérdve, se hallva: »ime, Ország! kell-é?« 
Gyűljön azért ország, ki ne ő rá bízza: 
Vétesse hatalmát kénytelen is vissza!"  

Egyszersmind az urak: Torda, Szalárd, Bulcsú, 
Gyula kádár ellen szitok átok olcsó, 
Nevöket említik beszorult ököllel: 
Hogy Buda osztályát okozzák Etellel.  

Sok szörnyed a szótul önnön maga nyelvén, 
Buda gyalázatján, Buda veszedelmén, 
Dísztelenül amint megalázva festi, 
Hogy' nincs nyugodalma, se lelki se testi.  

Iszonyítja legtöbb a nagy, örök esküt, 
Mellyet szíve vérén Etel az-nap eskütt: 
Fogadá, nem tartja: ám most kiki lássa: 
Nemzetül a húnnak ne legyen romlása!  
És már az ilyen szó nem marad a fők közt, 
Riadoz törzsenkint az alattlevők közt, 
Mint hó-gulya, száll s nő; mese mesét szülvén: 
Megbódul a köznép, fejei bőszültén.  

Valamint nagy ménes, ha elő-nyaranta 
Vihar gyül az égben, repülő sok gyanta, 
Feledi hogy szélyel bízvást legelésszen, 
Nyugtalan egyszerre, bogarassá lészen;  

Hosszú nyakát némely, levegőbe tűzi, 
Dagadó cimpával a viharat bűzli; 
Más felrug emelten lobogó farkához, 
Lába dübörgésén ijed és futkároz;  

Nincs bújni karámba, hol bújni ereszbe, 
Teszi kettő-három a nyakát keresztbe, 
Remegő oldallal a nagy időt várja, 
Mikor szakad a menny hulló köve, árja;  

Így a hunok közt is háborog az alrend, 
Megbódul az elme, és megbomol a rend; 
Csoportosan öt-hat dugja fejét össze: 
S a vérszagot érzi, s mond: nagy-idő lessz-e!  
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Maga Hadur-Isten sok csuda jelével 
Hírűl Buda végét adja Etelével; 
Üstökös a mennyég bús mezejét szántja, 
Pallosokat vérben emel észak lángja.  

Kell szörnyű esetnek történni, mivelhogy 
Nappal a nap fénye, éjjel a hold elfogy, 
Sötétben a húnok fiai maradnak: 
Vesztét ne jelentse mind az egész hadnak!  

Sok csuda szörnyet szűl az asszony, az állat, 
Forrás vize vértől iszony és útálat, 
Kabala emlőjén vér szakad a téjjel, 
Halványan a holtak kísértenek éjjel.  

Mert ezt Hadur-Isten balgatag embernek 
Buda elvesztéről adta bizony-jelnek, 
Hogy Etelét intse, a népet is ója: 
De nem érti a föld gyenge halandója.  

Amit az Ég jósolt, hogy eleit venné, 
Az fordula épen nagy veszedelemmé, 
Hogy Buda romlását felidézze gyorsan: 
Ez a nyomorúság az emberi sorsban! -  
Immár Budaszállás nem oly rideg, árva, 
Felmagzott füveit letapossák, járva; 
Éjjel elébb jőnek, azután napközben, 
Legelébb egyenkint, azután mind többen.  

Buda paripái, új elevenséggel, 
Most összenyerítnek gyakori vendéggel; 
Udvara sok füstjén megvídul az éhes; 
Sürög ami sűrű, sajog138 ami fényes.  
Mint hangyacsoport, mely kiered fészkébül, 
Zsákmányra elébb küld csak nehanyat kémül, 
Azután mind többen lakói a bolynak, 
Egymás tetején is, oda-vissza, folynak:  

Úgy népesedett meg Budaszállás útja, 
Fel is, le is a hún szüntelen azt futja; 
Szélyel az országban ágazik, mint küllő, 
Vagy az onnan térő, vagy az oda gyűlő.  

                                                      
138 Ragyog. Régiesen ("Sajog mint arany.") A. J. 
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Sereget is, mely a palotát őrözze, 
Buda személyéhez állítanak össze: 
Pártbeli népéből kiki részét adja, 
S rendre egy-egy ott hál, ki törzsnek az atyja.  

Buda királyt pedig ámítja reménység, 
Tagjait, úgy érzi, nem terheli vénség, 
Mint habot üres szél, bizalom felfúja, 
Könnyen forog, és jár: fiatal lett újra.  

Így a buborék, mely született nádszálon, 
Könnyű lebegéssel kis ideig szállong, 
Fényét teszi minden fordulata szebbé: 
Valamíg elpattan - hiu pára-cseppé.  

Látván maga mellett gyűlni fölös számot: 
Mintha erejéből kiki adna vámot, 
Neki adna egy részt, toldná az övéhez: 
Testében is immár olyan erőt érez.  

"Nézd, feleség, Gyöngyvér, nevető szájjal mond, 
Nem vagyok én még vén; hanem a bú, a gond; 
Acélos erővel minden inam pattan: 
Megvínék bizony én Etelével hadban."  

"Jaj! - felel az asszony - mint ide nyilallott! 
Oktalanul többé így ne beszélj, hallod, 
Mert bizony elfordul e zsönge szerencse: 
Nemhogy Etelétől árva fejed mentse."  
De még azután is Buda csak nem állja, 
Hogy balga beszédet ki ne ejtsen szája, 
Ülvén az urak közt, bor-lihegő mellel: 
"Meglássa no bárki: megvívok Etellel!"  

Ifjú dolgait is hordja örökké fel: 
Hogy harcolt gepidák fene törzsökével; 
Vissza magát harcos napjaiba éli; 
Etelén győzelmét semminek itéli.  

Tanácsot azonban ülnek vala mindég 
Buda királlyal, vagy külön, a leventék. 
Benn a palotában s kívül az erkélyen 
Jövet is az úton, menet is utfélen.  

Könnyű bizony eddig vala szökni árkot, 
Szóval Buda mellé ütni merész pártot: 
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De mi lesz a vége? s mi elébb a kezdet? 
Van mit nagyon erről tanakodni bezzeg.  
Eleinte a szó hirtelen és hangos, 
Dobál vele büszkén sok előharangos, 
Föl, Isten egére hajítani merné, 
Nemhogy, zabolázván, Etelét ismerné.  

De máris ezáltal megütődnek többen, 
Nagy meredek szótól az okossa döbben 
Amazok estén, kik előtte bukának, 
Méri a mélységet: "nem ugrom utánok!"  

Beszéd hamar ottan emelkedik óvó, 
Kétség is habozó, félelem is búvó; 
Százféle tanácson száz elme hasonlik: 
Mint habütött pandal,139 Buda ügye omlik.  

S valahol meggyűlnek tanácsba, csoportban: 
Eggyel az ottlévők feje több, mint ott van: 
Nem látja sok ember, de ki látja, szörnyed: 
Etele arcát, a boszuálló szörnyet!  
Mint őszi fuvalmon fa levele sárgul, 
Nesztelen itt-ott már leválik az ágrul: 
Ugy sápad el egy-egy, szótlan tovahímlik, 
Iszonyún e látás ha elébe rémlik.  

Hírli veszett ügynek: mond, tudta előbb is; 
Téríti meg útján a szembejövőt is; 
Csak, ki magát nagyon Budáér' kitette, 
Kénytelen az helyt áll, marad őmellette.  

S Etele nem tudná Buda bátyja tettét? 
Jól tudja bizonnyal: hivei megvitték: 
De csak úgy tőn kézzel, kicsinyelvén e bajt, 
Mint aki magától könnyü legyet elhajt.  

Pedig Buda pártján még elegen vagynak, 
Lehetne keménynek mondani és nagynak, 
Ha volna tanácsa, ha volna vezére, 
Ha Etel oly sokkal maga föl nem érne.  

De bomlanak immár külön-külön észen, 
Füstbe ama nagy tűz, félő, ne enyésszen. 

                                                      
139 Padmaly is; de amaz határozottabban; vizpartban vájt ür. A. J. 
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Végre a tanácsot, mit megvon az elme, 
Megadá mindnyájok közös egy félelme.  

"Budaszállás - mondák - nyilt, mezei tábor, 
Nincsen is ez helyben maradásunk bátor: 
Nosza rakjunk várost, kőre követ szintén, 
Valamint sok más nép teszi Naplementén."  

Mindenki örömmel ezt az igét hallá, 
Fenszóval Buda és a többi javallá: 
Mire Etel megjő, ha volna lehetség, 
Hogy ilyen épűlet akkorra megessék.  

Város vala régi, Duna jobbik partján, 
Megtörve had által, Keve, Béla kardján; 
Tornyai, bástyái, mellvédei most rom: 
Húnok idejöttén alázta meg ostrom.  

Teteje hamvvá lőn; még falai állnak, 
Lassu enyészettel ott hagyva halálnak, 
Ügyefogyott aljnép csarnokait éli, 
Szél benne bitangol: az északi, déli.  

Erre legott minden, ha ki látta, gondol, 
Képzeletök mindjárt építi a romból. 
Rései megtöltve, árkai megásva: 
Költözzél, oda át mind Budaszállása!  

Nosza, egész tábor Buda szaván pezsdül. 
Útra, hogy a várost vigye mindenestül, 
Kapcsait ereszti, oldja eresztékit: 
Budaszállást ember nem leli a régit.  

Szedi szélyel, csuklón, ki mestere ennek, 
Emeli köpcös váll súlyát szelemennek;. 
Oszlopa dől rendre; cölöpjeit ássák; 
Gödör ha jelenti Buda ó szállását.  

Lábat alá mindjár', kötnek erős tengelyt, 
Irdatlan140 kereket, guruló nagy hengert; 
Gulya ökör húzza; a tábor is indul; 
Csak a Mátra szele száll ott meg ezentul.  

                                                      
140 A népmesék e szava nem oly irdatlan szó, mint látszik. Betűcserével annyi 

mint irg-atlan, a régi irg. (jorg) tőből; tehát am. irgalmatlan (nagy). Azt gondolá 
az ember: szemét; pedig lám: kincs. A. J. 
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Immár Duna mellé hogy lassan elértek: 
Láp a szarufákból készűle temérdek: 
Úszva egyik partról költöznek amarra, 
Lófarkon az ember, tutajon a marha.  

Föld nyomorú népét, az idegen fajtát, 
Ostorral azonban építeni hajták 
Seregestül, amely tud bánni a kővel, 
Vagy arravaló, hogy emelje erővel.  

Sziklát seregestül hordnak vala heggyé, 
Munkában az éjet nappal teszik eggyé; 
Etetik éhszájú csorbáit a falnak, 
Tornyot is az égre, négy szögein, tolnak.  

Hamarább mint vélnéd, vár leszen a várból, 
Kapuit ácsolják nagy erdei szálból, 
Csiga eresztvényre hídját lehidalják, 
Iszonyú mély völggyel körítik az alját.  

Buda király elsőbb a helyet megjárva, 
Építi fa sátrát nagy kő palotára; 
Ernyőt a hunok is körülötte vonnak, 
Tetején lángdúlta födözetlen romnak.  

Budaszállás, amely volt azelőtt, nincsen; 
Ki látni akarja, ide föl tekintsen, 
Sátorait tarkán emeli magosra; - 
Hirtelen így épült Buda új várossa.  
*  

Tizenkettedik ének 
Buda halála  
Már fészeke fölött leng énekem ezúttal, 
Buda forgó napja száll meredek rúddal, 
Este van, este van... késő a madárnak: 
Nem látjátok-e már, hogy' nőnek az árnyak?  

Buda körül bús éj tornyosodik össze. 
Hanem a sors útján csak pihenő lessz e: 
Új dalok, új dolgok tolmácsai, jőnek, 
Ha Isten erőt ád szegény éneklőnek.  
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Etelét említem: hova késik hadban: 
Idejét vesztegli maga önként abban, 
Készántag azon van, mi ürügyön késsék, 
Rettegve haragja izzó kitörését.  

Talán Buda megtér ildomosabb észre, 
Tán pártja elporlik, (szakad is már részre,) 
Tán őmaga lelkét türelemmel győzi, 
Csepprül amíg cseppre boszuját lefőzi.  

Hamar a zendűlést odakinn elnyomta, 
Csak félelem által; vért keveset onta; 
Látatlan előzé iszonyú hadjárat: 
Híre hadat vert meg, vőn be kaput s várat.  

Sok kulcsot ijedve lába elé hoztak, 
Fogoly esett nagy szám, sarc tetemes, gazdag, 
Túszt neki minden hely küldöze hódolva, 
Városok utcáit taposta hatalma.  

Ám adaját császár meg nem adá bérül, 
Hallván ijedelmes rosz hírt Etelérül: 
Hogy az ő országát hódítja magának, 
Népével a húnok, mint urai; bánnak...  
Üzené: túszt, foglyot hamar átaladjon, 
Maga is országán többé ne maradjon, 
Vigye hadát húnok lakozó földére: 
Így áll neki császár, mit előbb igére.  

Nagy büszke haraggal Etel erre lobban, 
Igazán vagy színből? maga tudja jobban; 
Színből, igazán is: mert az neki sértő, 
Hogy elébb átadja s várjon adóért ő!  
De meg, Buda miatt késik vala, mondom. 
Haragban a lelke hömpölyög és gondon; - 
Ifju seregét is szoktatnia kell még: 
Látja, hogy a harcban mily öröme telnék.  

Nosza hát indítja, had-izenés nélkül, 
Felel a császárnak mostoha vendégül: 
Mély birodalmába, hét ágra, betörvén 
Omlik hada, mint ár, kavarog mint örvény.  

Valahol megfordul, pusztít, rabol, éget, 
Füstben maga után von egész vidéket, 
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Kincsét kirabolja, népeit elhajtja, 
Csak az üres földnek gyász fenekét hagyja.  

Tízszer - husszorosan az adót fölszedték, 
Olly özön a zsákmány, mind' el se vihették, 
Bíbornak először kopja vala singi, - 
Vagy elégett máglyán, nem vált ura senki.  

Sűrü követ által bezzeg ajánlá már, 
Maga veri följebb adaját a császár: 
Ám Etelét ily szó találja süketnek, 
Látnia szinét sem engedi követnek.  

Sőt a telet is már - Etele azt várja, 
Míg maga hídat ver omló vizek árja: 
Hogy büszke Bizáncnak kapuin döngessen - 
De az idő sorját, kell, sorba kövessem.  

Buda király búsan ödöng vala itthon, 
Bástyái mögött sem érzi magát bizton, 
Keleti pusztákra szomorúan néz ki, 
Hogy mily nagy az ország s kicsiny az ő fészki.  

Mint rácsba először befogott vadállat 
Mozgásra elég tért s nyugtot se' találhat, 
Jár fel-alá mindig, lép nehanyat s vissza, 
Fejével a rácsot sikeretlen zúzza:  

Úgy, falai közt, jár húnok fejedelme; 
Gyorsabban a testnél hánykódik az elme: 
Ha űl is, ha áll is, ha fekszik, ha alszik: 
Ez nem pihen úgy se, álmába' viharzik.  

Egy nap is, a várnak hogy néz vala ormán, 
Egyedül a síkra mélázva mogorván, 
Merre Budaszállás lehetett a régi, 
S homályban Etellak messzebbi vidéki:  

Hirtelen az öklét üti homlokához, 
Szeme összébb rándul, egy pontra sugároz, 
Nem a levegőben - lelkébe' van e pont, 
Hátra szegett fővel nagyot riad, és mond:  
"Mely Isten az égből - te, Hadur, ez eszmét, 
Te adád most nékem, szánván Buda vesztét! 
Vagy valaki, ébren - feledett álomban - 
Mondta nekem?... Sőt te, te Hadur, e nyomban!  
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"Mind a hunok tüstént körül arcom' vennék, 
Magam is, e karddal, győzhetetlen lennék, 
Ha egyszer kezemet ráteszem a kardra, 
Én, Buda király, mint Isten is akarta!  
"De ki lesz a bátor?..." Ezt mondva, szemébe 
Kanyaró ötlött fel, a Kanyaró népe, 
Mely, noha Budával táboroz egy-párton, 
Nem szenvedik ottbenn, csak kívül az árkon.  

Mert nem volt Kanyaró, feje, atyja nemnek, 
Vezeti seprőjét húnnak, idegennek, 
Ki barát és ellen földjén rabol, éget, 
Ki apát anyát ölt, s aluvó vendéget.  

Nem lakik e banda soha sátorszinben, 
Eső, hideg és hév feketíti színben, 
Bőre nem is bőr már, hanem ordas kéreg; 
Nyerge az ágy s tűzhely, hús ez alatt fő meg.  

Békében (e hadnak nincsen soha béke) 
Körül a szomszédság búvó menedéke, 
Onnan idegent is, húnt is rabol átkul; 
Hadban elől ijjeszt, mérföldnyire száguld.  

Mostan Buda mellé, mint keselű, jöttek, 
Díjul akasztófát s aranyt kikötöttek, 
Azt hogy ne találják, ezt hogy ne veszitsék; - 
Kénytelen ámbár, de kellett a segitség.  

Ily hadnak Buda most hivja fejét félre, 
Vala ez a rútak iszonyúbb vezére: 
Daliás hún nép közt nem akadt oly undok, 
Hogy megközelítné amilyet elmondok.  

Kulacsfeje szűkült, pisze orral, lappá, 
Tette a természet, s maga még rútabbá: 
Késsel az ön húsát bemetélte arcán, 
Hogy lenne ijesztő rettenetes harcán.  

Szanaszélyel ritka, müveletlen serték 
Forradozott állát s ajakát kiverték, 
Apró szeme kútból csillog elé, szúrva; 
Hangja ebugatás: vakogó, nyers, durva.  

Ezzel Buda király ered íme szónak, 
Félre mezőn híván, így mond Kanyarónak: 
"Meglátom, Kanyaró, van-e hős sziv benned, 
Etele sátrába, éjszaka, bemenned.  
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"Kard függ ott valahol, megismered erről: 
(Hüvely atyjáé volt, megmondta: mi jelről) 
Azt nekem orvúl te... ha nekem elhoznád: 
Aranyban-ezüstben elnyered a hasznát."  

Megdöbbent Kanyaró, gondola egy hosszat, 
De: utóbb fellángol, merni nagyot, rosszat, 
Szája vigyorgástól lőn még iszonyúbbá, 
Dísztelen ily szóra vonogatta csúffá:  

"Kard lesz: de aranyt adj, de sokat; nem bánom: 
Hanem aztán: pfh! pfh!... Etelét nem várom; 
Mert ha Etel itt kap, Hadur, az ebanyja, 
Száz volna se' ment meg, se maga sem kardja?"  

"Menj, menj, gonosz! Ármány! Buda szól ijedten, 
Mert félek agyon sujt égő nyila itten, 
Vagy az útban, akit káromlani mertél; - 
Jutalmad azonban megvetem a kardér'."  

Még az nap Kanyaró osztja hadát szélyel, 
Út nélküli úton bújkál vele éjjel, 
Napközben mocsaras helyeken meghúnynak, 
Rettegve bosszúját minden igaz húnnak.  

Harmadik éj amint fordul ilyen napra, 
Mind összeverődtek tornyos Etellakra, 
Állítja vezérük ide-oda lesbe, 
Útat előálmon egyedül keres be.  

Krimhilda Etelnek szép nője azonban 
Távoli férjéhez vala édes gondban, 
Nem alutt, az álom csak játszva kerülte, 
Fohásza galambit férje után küldte.  

Hattyu fehér teste forog a hab ágyon, 
A lelke meg úszkál tenger hiu vágyon, 
Apró pihegését únja Aladárnak; 
Körül éjsűrítő nagy kárpitos árnyak.  

Hall egyszer odalenn, mint paripa prüsszét: 
Megörül: hirmondó! felugorva néz szét: 
Etele tornácán hadi mént kötött meg 
Valaki..."jaj! nem más - édes uram jött meg!"  

Veti hamar leplét karcsu derekára, 
Minden erén futkos szerelem hangyája; 
Függő folyosón át az urához indul, 
De megáll rettenve útja közepin tul.  
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Idegen a férfi, dísztelen a termet, 
Mely palotából jön s lova hátán termett: 
"Ki az ott, ilyenkor?" - De nem is áll szónak; 
Vércse sikoltása űzi az asszonynak.  

Tüstént aluvó őr, valamennyi, támad; 
Két ujján Kanyaró füttyent vala hármat, 
Éh farkasi oztán törnek elő jelre; 
Virrada sok alvó örökös éjjelre.  

Így sikerült vérben által verekedni, 
De zsákmányt Kanyaró nem mer vala vetni; 
Seregét oszlatja: el, el, a határra! 
Egyedül a kardot viszi meg Budára.  

Mellyet nagy örömmel Buda király másnap 
Mutat elő s büszkén a többi tanácsnak, 
Dicsekszik: az éjjel csoda által nyerte; 
Jobban Etellakról tudják hazaszerte.  

Mindenfele a hír onnan eredt szélyel, 
Összetalálkozván Buda más hírével: 
Hogy az Isten kardját csudaképen nyerte; - 
Nem hiszi egy ember neki, országszerte.  
Sőt a maga pártja, az is elpártolna, 
Etelétől immár menedék ha volna; 
Újult bizodalmát öli halvány kétség: 
Így orozott kardban, vajh, lesz-e segítség!  

Etelének is vün141 hírt Hilda futára, 
Mikor a kard eltünt, s hova tünt: Budára. 
O - jaj!...akkor látták (egy hangja se hallszott) 
Sápadni először azt a piros arcot.  
Elsápada, elhalt kisérteti zölddé, 
Azután izzó vér sebesen megtölté, 
Azután ültéből felrándula, tenni, 
S dörmöge mély hangon: "haza fogunk menni."  

Követét császárnak hívatja magához, 
Adaját hogy rakják; engedi, lábához, 
Túszt neki és foglyot átaladat renddel, 
Haza indúlásra napot órát rendel.  

                                                      
141 Vive. Jogos régi forma. A. J. 
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S már, mint szele égi tüzes háborúnak, 
Zúg jötte felől hír a haragos húnnak, 
Mindenfele a nép elképzeli s borzad 
Budára szegényre az iszonyú rosszat.  

Mint hegy ha szakadna, mint ég ha omolna, 
Világ tengelye mint dűlőbe' ha volna: 
Úgy képzeli a nép - vagy mi nagyobb rosszat 
Etele haragja, Buda bűne hozhat.  

Még útban eléje, urok elé, mennek 
Sokan a fő húnok, fejei a nemnek, 
De nem meri egy se Buda pártját fogni, 
Etele szívébe könyörű szót lopni.  

Detre is ott van már, kelleti hüségét, 
(Átkozva magában Buda semmiségét. 
Lelke a jövendőn szomorún kóvályog.) 
S vele mind a többi idegen királyok.  

Föl, Keveházának, seregét vezérli 
Etele; ott áldoz; Érdet nyomon éri, 
Buda új városnak fordul, folyam ellen, 
Téteny előfokján föltetszik az ellen.  

Hamar, ezt meghallván, Buda kaput zárat, 
Nagy körösztbálvánnyal segíti a zárat, 
Dobogót felvonnak szédűletes árkán, 
Nyíllal, kopiával tövises a párkány.  

Hal úszva - király mond - madár ha repülve 
Ember fia nem jő itt csuda nélkül be: 
Mert elfogy előtte, akármi felől jön, 
És meghasad a föld, bármerre kerüljön.  

Etele azonban már nem vala távol, 
Körül a hegységet megszállta hadával; 
Kapu elé mindjár' szót szólani küldött, 
S nagy hangon alólrul beszéle a küldött:  

"Buda király hol van? Álljon maga szónak. - 
Etele küld engem, ura minden húnnak, 
Seregével ott ím a bérceket űli, 
Ezt a madárfészket pöhölyre becsűli.  

"Hegyet az árkába onnanfölül ontat, 
Falaid ormóján tapos országútat, 
Valaki él ottbenn, úgy tartsa, nem élne, 
Fiúval az apját vetteti kardélre.  
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"De ha Isten kardját meghozva, köszöntöd, 
Kapuid, sarkából, mély porba ledöntöd, 
Egyszer ha vonúl át városodon népe: 
Fogad utolszor még atyafi kedvébe."  

"Se kaput, sem kardot! - felelt Buda hévvel, - 
Holt testemen át csak ha bejő népével! 
De, ha esdő szóval maga hozzám jön be, 
Fogadom a pártost régi kegyelmembe."  
Kaccanva Etele érti meg e választ: 
Ha ha!... egy jó kardot fegyveriből választ 
S indúla, menőben derekára kötvén, 
Mind az urak kérik, őt nyomba követvén.  

Ne menjen! ez ármány; Hadurra? hová megy: 
Azok ott nagy tábor; maga hős, de lám egy; - 
Esennen142 a hún fők köntösit érintik: 
De szeme szikrái vissza vadúl intik.  
Jutva le a várhoz (mely Ó-Buda mostan), 
Parancsola tüstént: nyíljék kapu ottan, 
Hidat alá döntnek, kaput elé tárnak; 
Mögötte bezúdúl tengelye a zárnak.  

Buda pedig öccsét várja vala bástyán, 
Messzire megrémült vérszínü palástján, 
Haja merevedni sisak alatt kezde, 
Hálója halálnak szemeit környezte.  

Szólni akar - nem tud: hozzá ne eresszék, 
Karddal ez egy embert odalenn elvesszék; 
De nem is voln' aki e szóra királynak 
Végezze parancsát: mint kőszobor állnak.  

Amint közelebb jő, amint szeme villan, 
Duzzad egész teste, majd rászakad ollyan, 
Harag a nézése, harag a járása, 
Szorul összébb köztük levegő nyilása:  

Fegyvertelen az bár - szegény Buda elhűl, 
Hamar Isten kardját rántja ki védelmül, 
Önkintelen ádáz Etelétől ója, 
Noha érzi eljött éltének utója.  

                                                      
142 Esdőleg: Régi szép szó. A. J. 
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Etel is, szó nélkül, csak ölü-sívással, 
Ránt ellene szablyát; küzdenek egymással; 
Messze a viadal késő zaja csattog; 
Nézi a két tábor, fölöttük, alattok.  

Ott nem az Istenkard által Buda vívik, 
(Kezében acélja csak acél tudnillik;) 
Emberül ő harcolt maga emberségén; 
Bajnok vala ifjan, s bús élete végén.  
Harmadszeren amint zúdúltanak össze: 
Etel Buda kardját kiröpité messze; 
Oda lőn az; testét veszni hagyá hátul, 
Megfutva halálnak mereven arcátul.  

Még egyszer üvöltvén, Etele szökellik, 
Vállközön a kardját belemártá mellig; 
Arccal, Buda ki volt, a porba merűle, 
Iszonyú csendesség fagya meg körűle.  

Ám had ura Isten jól látva egéből, 
Hunokért nagy könnyű csordúla szeméből; 
"Jaj! betelik, mondá, már íme betelnek - 
Népe jövendői számlálva Etelnek.  

"Isten, alant földjén, ő lehetett volna; 
De nagy ily kísértés, földi halandóra" - 
Szólt; és megnyugodott, könnyét letörölvén: 
Hogy örök-állandó amaz erős törvény.  

Ezalatt tornyáról magas palotának 
Rohan alá, hajh! már özvegye Budának; 
Szöghaja kígyóit tépi, előfutva, 
S üvölt habos ajkkal, még oda sem jutva:  

"Ilda, kevély Hilda! Krimhilda kegyetlen! 
Verjen meg az átok! ne maradj veretlen! 
Soha te fiadnak örömét ne érjed! 
Vesszen ki magostul vele gyilkos férjed!  

Kínnal fiad elveszd, kínnal akit szültél: 
De ne örülj akkor, mint akkor örültél! 
Kit élnie szűltél: szűld szörnyű halálra!..." 
Jajgata, és mint holt, lerogyott urára.  
Etele is eszmélt asszonyi fájdalmán, 
Össze a hős rendült neje nevét hallván, 
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Lába előtt, vérből, néz vala egy pontot, 
Tompa sötét hangon ily szavakat mondott:  

"Ne átkozd, iszonyú! nem vétkes az ebben; 
Ártatlan a gyermek az apai tettben. 
Átkod Keveházból nem fogja kivájni... 
Tora, temetése leszen ott királyi."  
Búgással az asszony szemeit a sebbe 
S arcát, könyü nélkül, temeté mélyebbre; 
Sírtak hölgyei mind. Most a csuda-kardot 
Fölveszi egy fő hún, ki Budával tartott.  

Vitte, odanyújtá Etele királynak, 
Némán háta megett a többije állnak. 
Megrázkodik a hős, markolat érintvén; 
De legott felszólal, nagy körbe tekintvén:  

"Hun urak, mit néztek! ez csak az én tettem, 
Megvan. Szigorún, de igazán büntettem. 
Ezután bő ajtó nyílik kegyelemre: 
Nem vetem a multat senkinek én szemre.  

"Hunok! Isten kardját emelem rá fenjen: 
Mind a világvégig általa kimenjen 
Népünk birodalma, neve, dicsősége!... 
Örökkön örökké nem lesz soha  

Vége  
*  

*** 
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A CSABA-TRILÓGIA ÚJABB 
ALAPRAJZA 
(1863) 

Első rész: Buda halála.  
I. Buda megosztja öccsével az uralkodást. 
II. Detre tanácsa. 
III. A tanács visszafelé. 
IV. A vadászat. 
V. Folytatás. 
VI. Rege a csoda-szarvasról. 
VII. A követség. 
VIII. Etele álmot lát. 
IX. Isten kardja. 
X. Etele hadba megy. 
XI. Buda várost épít. 
XII. Buda halála.  

Második rész: Ildikó.  
I. Isten igazsága. 
II. Csaba születik. 
III. ? 
IV. Keveháza. 
V. Isten itélete. 
VI. Ríka halála  

VII. 
VIII. Csaba nőszül.  

IX. 
X. 1. Lech. 
XI. Három intés: 2. Katalón. 
XII. 3. Róma.  

Harmadik rész: Csaba királyfi.  

I. Etele király meghal. 
II. A vezérek tanácsa. 
III. Terítő. 
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IV. Krimhild Etelét siratja. 
V. Szoard futása Csabával. 
VI. Krimhild "menyegzője". 
VII. Detre csínja. 
VIII. Csaba megtér. 
IX. A "Krimhild ütközet". 
X. Detre ármánya. 
XI. Az ütközet vége. 
XII. Halottak harca. 
XIII. Csaba Etelközön. 
XIV. Csaba hagyása. 
XV. Hadak úta. 

*** 
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CSABA TRILÓGIA 
 (UTOLSÓ DOLGOZAT)  
A TRILÓGIA MÁSODIK RÉSZÉBŐL  

1881 

Első ének  
A jóslat  
Elvérzett Buda hős, Etele kezétül, 
Etel arany székén már kénye szerént ül, 
Növekedik gyorsan országa, hatalma, 
Mint téli eséskor hó mezeje s halma.  

Most is, hogy oda járt déli vizek táján, 
Ádria bősz tenger sziklás karimáján. 
Mind népeket onnan s nyájakat elhajta, 
A bizánti császár ám busuljon rajta.  

Mivel akit igért nem küldte adóját: 
Mutatá császárnak keze nyomtatóját 
S megizené neki, hogy ez a kisújja, 
Rettenetes lész majd annak egész súlya.  
Onnan hogy megeredt, már hazatérőben 
Ősz aggot eléje hoztak az erdőben, 
Ki magát mondotta isten emberének, 
Bizonyt a rabok is mellette tevének,  

Hogy ez a híres jós, ki e földet lakja, 
Hite nem bizánti, hanem bálvány papja, 
Búvóhelye barlang mind nyári és téli, 
Jár hozzá a népség, imádja, mert féli.  

Noha senkit nem bánt, jóslatban sem hazud, 
Vígasztja szelíden a nehéz panaszút; 
Adományt nem hajszol, de - mi szükség - elvesz 
Testi ruházathoz, testi eledelhez.  
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Ezt hogy a királynak unszolák eléje, 
Különös volt látni ó gyapju zekéje, 
Mely aláfolyt sarkig, tiszta, de sárgulva 
Festetlen fehére hosszas idő múlva.  

Ősz haja mellestül betakará vállát 
Vegyítve fakóbban nagy ezüst szakállát, 
Kezébe' fehér bot, s a tetején ennek 
Szalagos babér dísz, pártája istennek.  

Ott, hajtva királynak fejet illőn s térdet, 
Így felel a szóra melyet a hős kérdett: 
"Ki vagyok? - Bízom, hogy nem Etele rabja, 
Hanem az ó isten dalnoka és papja.  

"Amaz istené, kit látsz faragott míven 
Feszíteni húrját lanton avagy íven, 
Ki jóslatot zenge sok ezer öltőnek, 
Mely bölcsebb vala, mint akik ez'tán nőnek.  

"De hatalmas ő még! - s Bizánt ha bolondúl, 
Bizánt lakol érte, ő vele nem gondol... 
Sőt gondol erősen: bűnteti; már kezdi, 
S talán Te vagy a kar, mely által elveszti.  
"Hanem én a szókat igazítom rendre, 
Nem felelek hosszan rövid kérdésedre; 
Parancsodat várom, kegyelmedet kérem, 
Nehogy az istenség megboszúlja vérem."  

Monda Etel: "Csínján!... istened egy árnyék, 
Magad egy hang volnál, ha én abba' járnék: 
Hallám s nincs. De megóv, ha mi óvhat, téged: 
Bendeguz atyámra mutató vénséged.  

"Hanem itt tégy próbát jósi tudományból, 
(Mert jóslatom immár vagyon isten-szájból): 
Mint lesz birodalmam lefolyása, vége? 
Lássam, az istened igaz istenség-e?"  

Mind a körülállók mosolyogtak erre, 
Szánva tekintének az öreg emberre, 
Tudván hogy Etel már Isten kardját birja, 
Kirül a világfán jós íge van irva.  

Mint szarvas, ebektül ha vagyon űzőben, 
Tekingete oldalt, hátra is elsőben 
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Az öreg, s válasszal késik vala nyelve; 
Megszólala végre karját fölemelve:  

"Sorsát a hatalmas ne hívja ki, kérdvén: 
Sokszor a bal végzet hever isten térdén 
S ott marad, ameddig boszura nem költi 
Bűn, s emberi vak dölyf, mely az elmét tölti.  

"Birodalmak sűrűn támadnak, enyésznek, 
Hamarább, ha gyorsan növekedést vésznek: 
Netalán a jóslat teneked sem kedvez... 
Ragaszkodom inkább adott kegyelmedhez."  

Etele azonban akará hogy hallja, 
Mit zeng sorsa felől hamis isten dalja; 
Mire az ősz fürtét köntöse szárnyával 
Befedé, s könyörgést mormola hangjával.  

Mint betakart méhkas, zúg vala, mig dallá 
Lett végre a zsongás. Etele meghallá, 
Mert kis kora óta érti a jós nyelvét; 
S így vette dalának röviden értelmét.  

Hogy nagy birodalma elenyész holtával, 
De helyre megint áll az idő folytával, 
Fia, kit nem ösmer, bár vagyon életben, 
Fogja fölépítni. Ez van a végzetben.  

Etel ingerűlten kacagott fel rája 
S így szólala: "Hazudsz, hazug isten szája! 
Fiam egy sincs akit vonásrul vonásra... 
Hogy' véd meg a máglyán istened, ám lássa!"  

S inte, parancsolván hogy hátra vezessék. - 
Nyomban Etelvárról juta ám követség, 
Jelenteni, hogy lett Isten ajándéka 
Fiugyermek, akit szült asszonya, Réka.  

Réka, feleségül amaz Ida mellé 
Kit vőn, mikor ennek gőgjét megigenlé, 
S hogy udvara közt mind visszavonást szított, 
Szíve melegjéből leve kitaszított.  

S hozta szerelmében, díszül az udvarnak, 
Keleti országból leányát Magyarnak, 
Ki vala ös honban magyarok királya; 
Réka az új hitves, ennek egy-leánya.  
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Ete, Bulcsu fia, a követség élén 
Megszólala most, nagy főhajtva beszélvén: 
"Öröm és dicsőség Etele királynak! 
Fénye le ne szálljon soha is napjának.  

"Mert a királyné, kit hagya édes terhben, 
Megszűlte fiát már - fiat első szerben -; 
Virágzik Etelvár ragyogó örömtül, 
Áhítja királyát látni szembe - szemtül.  

"Jer azért, lásd arcát az új csecsemőnek, 
(Mindenki tiéddel vallja egyenlőnek), 
S nevet neki válassz névinnepet űlve, 
Melyre a hír majdan koszorúit tűzze!"  

Etele a választ megadá, mint kellett, 
De belül megdöbbent ám az öröm mellett: 
"Ez az ismeretlen!" villana eszébe 
S egy percre sötéten elkomorúlt képe.  

Majd rendele dús tort vendég követeknek, 
Kincses ajándékot vinni a betegnek: 
Sok római ékszert, arany-ezüst marhát, 
Kit hoza a földről, hol ma lakik dalmát.  

De mikor sátrába bevonúlt estenden, 
S megvárta előbb, míg néma leend minden. 
Pillogva a tábor-tüzek amint múltak, 
S a mennyégnek örök csillagi felgyúltak:  

Küldé izenettel sátori szolgáját, 
Hogy látni akarja öreg jós orcáját, 
Hogy vele négyszemközt valamit beszéljen 
Bántása ma nem lesz, biztassa ne féljen.  

Hamar az ősz megjött s utalák menten be; 
Etele komoran állott vele szembe 
S elnézte sokáig tiszteletes arcát, 
Melyen az indulat nem jelölé harcát.  

Megszólala végre: "Öreg, akit adtál 
Jóslatot, egy ízén még sem hazudott, áll; 
De felelj, hol vetted? igazán az égből? 
Vagy sejtve koholtad régi bölcseségből?"  
Erre a jós: "Tiltja istenem és nyelvem, 
- Válaszol - ily szókra, vallatva, felelnem. 
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Mert jósol az isten, kik hozzá folyamnak: 
De nem enged földi kényszer hatalomnak."  

Etele ily bátor feleletre nem várt, 
S habozék: kardjával döfje-e le mindjárt, 
Avagy oly kegyelmét hozzája mutassa, 
Melynek amaz hírét messze ragyogtassa.  

Szólt végre szelíden: "Öreg, elbocsátlak, 
Légy papja tovább is faragott kőbábnak, 
De ne ámíts pénzért, tudva hamis hittel; 
Ím ez arany kincs, légy vele boldog, vidd el."  

"Kincse az istennek - felel a jós - hajdant 
Vala templom-számra; most lakhelye barlang, 
Maga is papja is, üldözve, szegények: 
Adományod nélkül, nagy király, megélek."  

Etel ámulásban szemeit felvonta, 
Beszorítá öklét s meg kinyitá, mondva: 
"Élj hát öreg; ímhol visszaadom élted." 
S szabadon ereszté a lángra itéltet. 
 

Második ének  
Detre udvarlása  
Lassan Etelvárnak seregét mozdítja 
Etel, hova megtér diadalmas útja, 
Kit előbb bátyjáról hívtak Budavárnak; 
Lakhelye ott van most Etele királynak.  

Kő vala ott minden (mer' a város régi): 
Tornyos paloták nagy kevély düledéki, 
Oszlopok és ívek, folyosók, tornácok, 
Márvánnyal kirakott feredő források.  

Bástyafalak kívűl szegik vala körbe, 
Kapuréssel itt-ott ugyan átaltörve, 
Kit Etel jobb karba hozatott, hogy székét 
Odatette, - hajtván munkatevő népét;  

Kik követ a mésszel forrasztani tudnak, 
Ácsolni a sziklát, verni vasat rúdnak, 
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Mind az aláhódolt országa lakóit, 
Hozzájok a maga ügyes faragóit;  

Hogy palotát néki s mind a királynőknek 
Rakjanak, és házat körül a hún főknek; 
Kívül legyen érc s kő fala, csúcsa, tornya, 
De belül faragcsált mívü a cikornya.  

Minden rekesz és fal belül áttöressék, 
Hogy fa faragványnak légyen nagy üresség, 
Hova termet, ágast, folyosókat ácsok 
Tanúlt keze véssen, mint régi szokások.  

De bent is azonban, hol nem vala már rom, 
S meddig a szem ellát kívül is a váron: 
Hunok apró sátra környöskörül álla, 
Mindé, ki Etele udvarán szolgála.  

Onnan Etelvárból király hazajöttét 
Egyszerre az ország szélire meglőtték 
Nyilasok, kik voltak állatva ki rendre; 
Vala ez intézet harcra, védelemre.  

Hogy, mennyire íjász lőhet erős karral, 
Fentálljanak éj- s nap, láncolatos sorral, 
Katonák észak-, dél-, kelet és nyugotra, 
Figyelve körösleg minden állapotra.  

És, ha mi zendűlet esik a határon, 
Hírt róla tegyenek, röpülő nyílszárnyon, 
Vagy Etel parancsát váltva tovább vessék, 
Könnyü írott hártyán vigye nyílsebesség.  

Nappalra ez a rend; éjet-szaka tűzjel: 
Adni tovább messze lobogó nagy tűzzel, 
Ha veszély ott künn s új háború gyülekszik 
Vagy tág birodalmán valahol fellegzik.  

Így, mint heverő pók, mely szálait őrzi, 
Hálója rezgését Etel is megérzi, 
Legyen az ellenség, vagy akadt zsákmánya; 
Vala ez intézet maga találmánya.  

Fel hát eme hírre mind gótok, alánok, 
Szürr, herül és lombárd idegen királyok 
Jöttek Etelvárra Etelét szolgálni, 
Otthon fejedelmek, itt az ő szolgái.  
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Ünnepet a király, fia örömére, 
Hagya hadjátékot s lakomát négy hétre, 
Azalatt vendéglé mind a hunok nagyját, 
Mind szolga királyok tarka egész hadját.  

Ott vala ősz Detre, fejedelmi garral, 
Uralni urát mind az egész udvarral, 
Úgy szint' Odoáker, Ardarik, Alárik, 
Valamir, - akikből egy-egy király válik.  

Detre alázattal végzi vala tisztét, 
Elnyomva szivében ama régi büszkét, 
Mikor Etelének kengyelt fogni kellett, 
Vagy állani hátul arany széke mellett.  

Mert rettegi vala Etele gyanúját, 
Hogy Buda részén a követ együtt fúják 
Ő és az idegen többi fejedelmek, 
Csak tőrnek alítá az adott kegyelmet.  

Maga is hát hűbbnek egyre magát színlé. 
Hosszú türelemre társait is inté 
Biztatva, hogy el kell jönnie a napnak, 
Mely szabadúlást hoz valamennyi rabnak.  

Ildába reményét azelőtt vetette; 
Hanem Ilda férjét igazán szerette, 
S Aladárt ohajtá királyi utódnak, 
Nem, hogy alá essék szolgául a gótnak.  

Boszuját Szigfrídért se' feledte még el, 
Sőt várja kitartó női reménységgel, 
Hogy idő forduljon és alkalom erre: 
Így ezen oldalról hamar megjött Detre.  

De, hogy Etel hozta Ilda után Rékát, 
Detre is megkezdé ravaszúl játékát. - 
Hanem ennek itt most van is nincs is sorja: 
Fő ünnep e mái: a nevezés torja.  

Ül vala Etel fönt aranyos karszékben, 
S vele Réka asszony koronás felségben, 
Más asszonyi hátrább. Ilda magát menté, 
Hogy beteg, urának (vesztére) jelenté.  

Hun urak egy részén: Bulcsu, Szoárd, Torda, 
Szömöre, a kádár álltak vala sorba, 
Másfelől a fényes idegen királyok, 
Etele nagyságát emeli pompájok.  



538 CSABA TRILÓGIA 

Bíbor-aranydíszben a csecsemőt hozták, 
Nézni az uraknak körül meghordozták, 
Azután Etelnek vivék atya-csókra, 
Nyitá komor ajkát neki nyájas szókra.  

Nevet is fiának ada jó reményben, 
Kehely-áldozván szólt: "neve Csaba légyen." 
Mert Csaba volt atyja hős régi Kevének, 
Ki alatt a húnok e földre jövének.  

Azután székéből áldozni kiszállott 
Oda, hol fehér mén és fekete állott, 
Fekete Ármánynak, de fehér Istennek; 
Vele az urak mind s hódolt fejedelmek.  

Gyorsan paripákat általüté karddal, 
Jobbal a fehéret, a feketét ballal; 
Helyezék a nézők két külön oltárra; 
S Etel ily könyörgést vőn kegyes ajkára:  

"Had ura Isten, ki nem alak vagy kőben, 
De robogsz nyilvetve nagy örök felhőben, 
Kit mi, világ lelkét, bár soha nem látunk, 
Köveid, forrásid képében imádunk.  

"Ím e Csaba gyermek! tenéked ajánlom; 
Amit adál jóslat, visszára ne váljon, 
Te is, Ármány, fordulj elleni kárára; 
Tetszős legyen néktek e Csaba oltára."  

Mondá -, s mikor a tűz már sebesen égett, 
Vette fiát ölbe hajáldozat végett, 
Pelyhéből valamit a lángba röpíte; 
S táltoshoz emígy szólt, ki neki segíte:  

"Torda apám, nézd csak ama füstöt, hol jár; 
Az elébb Istenhez lőtte fel az oltár, 
Most ahol, mint kígyók, földön együtt csúsznak: 
Félek: a Jó, a Rossz netán haragusznak."  
Táltos, ki az évek s napok útját rójja, 
Megnézte rovását, megijedt, és szóla: 
"Bal napon áldoztunk született Csabának: 
Napja, ez év töltén, Buda halálának."  

Ily csere-szót tőnek halkan egymás mellett; 
Hanem Isten lángja ismét eleven lett, 
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Füstje is Ármányét fellengve haladta, 
Mint hegyi nagy cserszál a bokrot alatta.  

Áldomás ezután leve mind napestig, 
S éjszaka míg feljött az égi fiastik; 
Fény a palotában versengve a kedvvel, 
Új itala bornak régi köles-nedvvel.  

Csak Etelének volt hallgatag a szája. 
Töri az elméjét jóslatok homálya, 
Éjjel is így várta nap kora ébredtét, 
Vele az üdvözlő királyokat, s Detrét.  

Haza mind a többit hamar elbocsátá, 
Vendégül a szászt még asztalához látá, 
Szólt vele sok nyájas; tiszteletes szókat, 
Kérdezve a más-más isten imádókat:  

"Detre, ki sok napnak érted arany fényét, 
Láttad az észak, dél, s nyugat ó törvényét, 
Sőt azokét is már sejted, alá délnek, 
Kik fára feszített istenbe' remélnek;  

"Emberölés terjed tág birodalmamban; 
Törvényt azok ellen kivánok azonban, 
Kik vérrel a vért s a becsűletet mossák: 
Meddig a kard tiszta? hol müve gyilkosság?"  

Mint tigris a lesből prédára ha szökken, 
Villant szeme szásznak nagyot e szó közben, 
De mohos odvába meg' visszalapúla, 
S Detre a királynak lassu hangon szóla:  

"Isten az embernek dolgát hogy' itéli 
Karddal, legyen észak-, nyugot-, avagy déli, 
Valamerre a nap hinti arany fényét, 
Láttam, s tudom a nép ebbeli törvényét.  

"Mert a rómaival, ki hisz új istenben, 
Együtt vívtam atyád hős Bendeguz ellen, 
Népszámra velük mind az egész föld támadt; 
De Odin eltörte suhogó szablyámat.  

"Szolgáltam azóta; - nagy ideje annak, 
Gúnyol is a népség már halhatatlannak, 
Mert a nyilat most is homlokom itt hordja; 
Mire tart Odin még? nem tudom; ő gondja.  
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"No tehát az ellent ki legyőzte hadban, 
Megölheti vagy nem; Odin egyes abban, 
Odin s valamennyi isteni a népnek; 
Kardot ilyenkor tart becsületben épnek.  

"De ki bajra hívta feleit, testvérét; 
S mikor az nem vívhat, ontja tovább vérét, 
Az egész világot kérdezve bejárhadd: 
Becstelen az a kard, gyilkos az a párhad."  
Ily választ az öreg költe merész szájon, 
Gondolta, hol a seb, s akará hogy fájjon. 
Búcsúzva Eteltől kifelé vánszorgott, 
S odakinn magában menet ekkép morgott:  

"Etele, nemes vagy! ez lesz a megtorló; 
Elaludná ezt más, közlelkü bitorló, 
De te birodalmad sírját magad ásod: 
Buda vérhalála lessz a te bukásod!" 
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